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SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w MYSZKOWIE 

42-300 Myszków ul. Wolności 29 
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29 

Centrala: (034) 313-88-80 
 

 
Myszków, dnia 01.03.2012r. 

 
Zamawiający: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Myszkowie 
ul. Wolności 29 

 
SP ZOZ/ZP/6/2012                                                              
(nr ref. postępowania) 
 

 
Wyjaśnienie 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie 
„przetargu nieograniczonego” w BZP na portalu UZP nr 52104-2012 z dnia 21-02-2012r.  oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie:  

Dostawa i montaŜ wyposaŜenia medycznego dla nowego pawilonu Szpitala 
Powiatowego w Myszkowie, ul. Wolności 29, realizowanego w ramach zadania: Rozbudowa 
i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu 
medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie 
powiatu myszkowskiego.  

 
W związku z otrzymanymi zapytaniami do treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 38 Ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:  

1. Pyt. Nr 1 
Prosimy o wyraŜenie zgody na przedłoŜenie certyfikatu ISO 9001:2000 oraz ISO 
13485:2003 +AC 2007 wyłącznie wykonawcy składającemu ofertę , jako wystarczające 
uwiarygodnienie rzetelności wykonania powierzonego zamówienia? 
Odp. Tak. 
 

Dotyczy zadania nr 2 – wyposaŜenie medyczne 
 

Pkt.4  ŁóŜko pacjenta 
 
Pyt. Nr 2 
Czy w rozumieniu opisu technicznego łóŜka pacjenta, Zamawiający miał na myśli wózek 
transportowy dla pacjentów, na co wskazują opisane parametry?  
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 3 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek którego segmenty wypełnione są metalową płytą 
lakierowaną proszkowo, doskonale sprawdzającymi się w trakcie czynności resuscytacja 
krąŜeniowo-oddechowa i gwarantującymi większą stabilność niŜ siatka? 
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     Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
 Pyt. nr 4 

Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek z leŜem dwusegmentowym? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 5 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek z regulacją segmentu pleców uraz uda za pomocą 
dźwigni oraz korby? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek wyposaŜone w barierki boczne montowane na stałe, 
składane pod ramę leŜa, nie powodujące powstawania tzw. martwych przestrzeni w czasie 
przenoszenia pacjenta np. z łóŜka na wózek, regulacja barierek nie wpływa na gabaryty wózka? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek wyposaŜony w koła bez osłon, będące łatwiejsze do 
dezynfekcji i nie wystające poza obrys podstaw? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 8  
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek wyposaŜony w materac dostosowany do wymiarów leŜa, 
tj. 1910 x 730 mm? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 9 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek wyposaŜony w materac o właściwościach 
przeciwodleŜynowych, stanowiących standardowe wyposaŜenia łóŜka/wózka, posiadający 
obowiązujące przepisami dokumenty dopuszczające, tj. certyfikat potwierdzający posiadanie 
znaku CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 10 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek o wymiarach leŜa 1910 x 730 mm oraz wymiarach 
całkowitych 2040 x 810 mm? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 11 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek z regulacją wysokości w zakresie 620-940 mm, 
uruchamianą hydraulicznie za pomocą noŜnej dźwigni z dostęp z obu stron, bez konieczności 
obchodzenia łóŜka/wózka? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 12 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko/wózek z regulacja sekcji pleców w zakresie 0-90º? Oferowany 
zakres jest zakresem lepszym od wymaganego. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 13 
Czy Zamawiający wymaga łóŜka/wózka z leŜem opartym na konstrukcji kolumnowej? 
Kolumnowa budowa wózka jest najnowocześniejszym rozwiązaniem i zdecydowanie zwiększy 
funkcjonalność wózka.  
Oferuje:  
- moŜliwość zwiększonego bezpiecznego obciąŜenia roboczego nawet do 250 kg, 
- gwarantuje najwyŜszą stabilność nawet w najwyŜszym połoŜeniu  
- umoŜliwia wygodniejszą , dokładniejszą i szybszą dezynfekcję całej konstrukcji wózka 
(wszystkie powierzchnie ławo dostępne dla personelu w odróŜnieniu do starszych rozwiązań 
korbowych czy pentagramowych) 
- pozwala na wykonywanie regulacji wysokości i funkcji Trendelenburga bez uŜycia siły i przy 
jednoczesnym doskonałym dostępie do pacjenta (wolne ręce) 
Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia 
zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. 
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Odp.: Tak, dopuszcza. 
Pyt. Nr 14 
Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta (co wydaje się oczywiste) Zamawiający wymaga aby 
barierki zabezpieczały pacjenta na całej długości leŜa łóŜka/wózka? Wyłącznie barierki na całej 
długości leŜa optymalnie zabezpieczają leŜącego pacjenta zarówno podczas transportu jak i w 
czasie przebywania pacjenta ma łóŜku/wózku. 
Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie a zwiększa 
bezpieczeństwo pacjenta . 
Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pyt. Nr 15 
Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego oczekuje aby łóŜko/wózek 
posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenburga i anty Trendelenburga? 
Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leŜa. 
Dokonywana jest dźwignia noŜną bez konieczności uŜycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały 
kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga uŜycia znacznej siły przez personel medyczny 
(bardzo często drobne pielęgniarki) Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen 
a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 
 

Pkt. 5 łóŜko szpitalne 
 Pyt. Nr 16 

Czy Zamawiający dopuści łóŜko o szerokości 970 mm bez barierek oraz 1080 mm z barierkami? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóŜka o w/w szerokości. 
Pyt. Nr 17 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w barierki mocowane na stałe, składane wzdłuŜ 
ramy leŜa, regulacja których nie powoduje powstawania tzw. martwych przestrzeni pomiędzy 
łóŜkiem a wózkiem np. w czasie transportu? 
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 18 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o wymiarach leŜach 2000 x 860 mm? Oferowany parametr nie 
znacznie róŜni się od wymaganego i w Ŝaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność  
i uŜyteczność oferowanego łóŜka. 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóŜka o w/w wymiarach. 
Pyt. Nr 19 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w lakierowane szczyty? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania łóŜka z w/w wyposaŜeniem. 
Pyt. Nr 20 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z odejmowanym szczytem jedynie od strony głowy pacjenta? 
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 21 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem wypełnionym stalową siatką montowaną na stałe? 
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 22 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w koła bez osłoną, będące łatwiejsze do 
dezynfekcji? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 23 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z wzmocnioną podstawą, obciąŜeniem 170 kg, nie znacznie 
róŜniącym się od wymaganego? 
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 24 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w barierki boczne składane wzdłuŜ ramy leŜa za 
pomocą dwóch przycisków, montowane do kształtowników ramy leŜa? 
Odp.: Tak, zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w łóŜka. 
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Pkt. 6 szafka przyłóŜkowa  
 Pyt. Nr 25 

Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną przyłóŜkową o takich parametrach jak: 
szafka o jednolitej budowie kontenerowej, tworzywowej z wbudowanym pudłem co daje 
większą stabilność szafki , szafkę składającą się z szuflady , pudła szafki z blatem z 
tworzywa sztucznego, szafkę o wymiarach : szer. 475 mm , głębokość 470 mm i 
wysokość 880 mm , szafkę wyposaŜoną w cztery kółka w tym dwa z blokadą, bez półki 
na butelki, w kolorze białym lub niebieskim? Pytanie spowodowane jest faktem, iŜ 
doświadczenia z rynku potwierdzają wysokie niezadowolenie personelu szpitalnego z 
rozwiązań opartych na profilach stalowych , które to są niestabilne i bardzo często groŜą 
przewróceniem szafki , uderzeniem pacjenta , natomiast budowa – konstrukcja 
kontenerowa gwarantuje większą stabilność szafki. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 26 
Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, 
z czołami szuflad i drzwiczek oraz blatu z płyty dekoracyjnej, odpornej na uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 27 
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarze blatu 510 x 500 mm, wysokości 860 mm, 
szerokości 510 mm, głębokości 500 mm? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 28 
Czy Zamawiającej dopuści szafkę wyposaŜona w uchwyty otwierające o opływowych kształtach, 
nieznacznie wystające poza obrys szafki, nie naraŜające pacjenta na uraz? 

 Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pkt. 10 szafka przyłóŜkowa  
 Pyt. Nr 29 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji szkieletu z blachy ocynkowanej lakierowanej 
proszkowo,  czołami szuflad i drzwiczek oraz blatu z płyty dekoracyjnej, odpornym na 
uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV, ? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w /w szafki. 
Pyt. Nr 30 
Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 510 mm, wysokości 860 mm, głębokości 500 
mm? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w szafki. 
Pyt. Nr 31  
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposaŜona w szufladę wysuwaną na prowadnicach 
ślizgowych? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w szafki. 
Pyt. Nr 32 
Czy Zamawiający dopuści szafkę bez półki do odkładania obuwia i pojemników urologicznych? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w szafki. 
Pyt. Nr 33 
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposaŜona wyłącznie w półkę do odkładania obuwia i 
pojemników urologicznych umieszczonej z boku szafki w jej konstrukcji, zabezpieczonej 
lakierowanymi prętami? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w szafki. 
Pyt. Nr 34 
Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronna z moŜliwością postawienia z lewej lub prawej 
strony łóŜka? 
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Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 35 
Czy Zamawiający dopuści szafkę jednostronną przyłóŜkową o takich parametrach jak: 
szafka o jednolitej budowie kontenerowej, tworzywowej z wbudowanym pudłem co daje 
większą stabilność szafki , szafkę składającą się z szuflady , pudła szafki z blatem  
z tworzywa sztucznego, szafkę o wymiarach : szer. 475 mm , głębokość 470 mm  
i wysokość 880 mm , szafkę wyposaŜoną w cztery kółka w tym dwa z blokadą,  
z tworzywową półką w kontenerze z moŜliwością umieszczenia obuwia oraz 
pojemników urologicznych, szafka wyposaŜona w tworzywową, wysuwaną szufladę na 
prowadnicach ślizgowych, szafka bez moŜliwości montaŜu w późniejszym czasie blatu 
bocznego ale z wysuwana półką boczną, w kolorze białym lub niebieskim? Pytanie 
spowodowane jest faktem, iŜ doświadczenia z rynku potwierdzają wysokie 
niezadowolenie personelu szpitalnego z rozwiązań opartych na profilach stalowych, które 
to są niestabilne i bardzo często groŜą przewróceniem szafki , uderzeniem pacjenta, 
natomiast budowa – konstrukcja kontenerowa gwarantuje większą stabilność szafki. 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w szafki. 

Pkt. 11 wózek do przewoŜenia chorych  
 Pyt. Nr 36 

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2000 x 675 mm? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 37 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leŜa w zakresie 570 – 830 mm? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 38 
Czy Zamawiający dopuści wózek z kątem odchylenia pleców w zakresie -15º do 70º? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 39 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców za pomocą spręŜyny gazowej, co 
jest rozwiązaniem znacząco lepszym od wymaganego? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 40 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych wynoszących 2040 x 810 mm? 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 41 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w lepszym zakresie wynoszącym 620-
940 mm, regulowaną mechanizmem hydraulicznym za pomocą sterowników noŜnych z dostępem 
z obu stron ? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 42 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta odchylenia pleców w lepszym zakresie 
wynoszącym 0-90º? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 43 
Czy Zamawiający dopuści wózek z konstrukcją stalową opartą na kolumnach? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 44 
Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną blokada kół, co jest rozwiązaniem znacząco 
lepszym od opisanego? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 45 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w listwy odbojowe doskonale chroniące zarówno 
wózek jak i ściany przed uszkodzeniami? 
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Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 46 
Czy Zamawiający wymaga łóŜka/wózka z leŜem opartym na konstrukcji kolumnowej? 
Kolumnowa budowa wózka jest najnowocześniejszym rozwiązaniem i zdecydowanie zwiększy 
funkcjonalność wózka.  
Oferuje:  
- moŜliwość zwiększonego bezpiecznego obciąŜenia roboczego nawet do 250 kg, 
- gwarantuje najwyŜszą stabilność nawet w najwyŜszym połoŜeniu  
- umoŜliwia wygodniejszą , dokładniejszą i szybszą dezynfekcję całej konstrukcji wózka 
(wszystkie powierzchnie ławo dostępne dla personelu w odróŜnieniu do starszych rozwiązań 
korbowych czy pentagramowych) 
- pozwala na wykonywanie regulacji wysokości i funkcji Trendelenburga bez uŜycia siły i przy 
jednoczesnym doskonałym dostępie do pacjenta (wolne ręce) 
Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia 
zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. 
Odp.: Nie wymaga,  dopuszcza. 
Pyt. Nr 47 
Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta (co wydaje się oczywiste) Zamawiający wymaga aby 
barierki zabezpieczały pacjenta na całej długości leŜa łóŜka/wózka? Wyłącznie barierki na całej 
długości leŜa optymalnie zabezpieczają leŜącego pacjenta zarówno podczas transportu jak i w 
czasie przebywania pacjenta ma łóŜku/wózku. 
Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie a zwiększa 
bezpieczeństwo pacjenta . 
Odp.: Nie wymaga, dopuszcza w/w rozwiązanie. 
Pyt. Nr 48 
Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego oczekuje aby łóŜko/wózek 
posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenburga i anty Trendelenburga? 
Hydrauliczna regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leŜa. 
Dokonywana jest dźwignia noŜną bez konieczności uŜycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały 
kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga uŜycia znacznej siły przez personel medyczny 
(bardzo często drobne pielęgniarki) Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen 
a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 
 

Pkt. 12 fotel ginekologiczny elektryczny 
 Pyt. Nr 49 

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości całkowitej 760 mm? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 50 
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulacja wysokości w zakresie 640 – 960 mm? 
Odp.: Tak dopuszcza , nie wymaga. 
Pyt. Nr 51 
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-65º? 
Odp.: Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 52 
Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją funkcji Trendelenburga ale bez funkcji anty – 
Trendelenburga? 
Odp.: Nie. 
 Pyt. Nr 53 
Czy Zamawiający dopuści fotel, którego regulacje elektryczne odbywają się za pomocą pilota 
ręcznego? 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 54 
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Czy Zamawiający dopuści fotel wyposaŜony w  regulowane podrączki/uchwyty rąk, będące 
jednocześnie podparciem pod stopy? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 55 
Czy Zamawiający dopuści fotel wyposaŜony w szynę do mocowania wyposaŜenia dodatkowego 
zamontowaną wzdłuŜ segmentu siedziska? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 56 
Czy Zamawiający dopuści fotel wyposaŜony w niezintegrowany podnóŜek? 
Odp.: Nie dopuszcza. 
Pyt. Nr 57 
Prosimy o wyjaśnienie czy w rozumieniu wysuwanego pojemnika, Zamawiający ma na myśli 
wysuwaną miskę ginekologiczną? 

 Odp.: Tak. 
Pkt. 13 łóŜko porodowe  
 Pyt. Nr 58 

Czy Zamawiający dopuści łóŜko 56-93 cm? Oferowany zakres jest zakresem lepszym od 
wymaganego.  
Odp.: Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 59 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem 3 segmentowym, wyposaŜonym w materace w tkaninie 
nieprzemakalnej, paro przepuszczalnej, odejmowane? 
Odp.: Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 60 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o długości 2180 mm w wersji łóŜka? 
Odp.: Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 61 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o długości 1620 mm w wersji fotela? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 62 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o szerokości 980 mm? 
Odp.: Nie dopuszcza. 
Pyt. Nr 63 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70º? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 64 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w jeden odejmowany szczyt, co jest rozwiązanie 
standardowym w odniesieniu do łóŜek porodowych? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 65 
Czy zamawiający dopuści łóŜko zaprojektowane specjalnie na potrzeby ginekologii, które nie jest 
łóŜkiem szpitalnym przerobionym na porodowe, o parametrach nieco odmiennych od opisanych 
ale spełniających wszystkie normy i mające wiele innych zalet, a mianowicie: łóŜko o długości 
2100 mm w wersji łóŜka oraz 1280 mm w wersji fotela  i szerokości 1016 mm, z kątem 
uniesienia pleców w zakresie od -12° do +70°, z przechyłem Trendelenburga 12° regulowanym 
elektrycznie, bez funkcji anty – Trendelenburga która w tego rodzajów niepotrzebna, z regulacją 
wysokości w zakresie 600-895 mm, oparcia pleców i siedziska za pomocą siłownika 
elektrycznego sterowanego z pilota przewodowego, łóŜko z poręczami bocznymi odejmowanymi, 
które są jednocześnie zabezpieczeniami bocznymi, łóŜko z leŜem trzy segmentowym 
wyposaŜonym w odejmowane materace, bez elementów tapicerowanych z elementami szwów 
wyłącznie w miejscach wykończeń? Z racji, iŜ jest to łóŜko specjalnie zaprojektowane do 
porodów nie jest wymagane posiadanie standardowych szczytów, tak jak w normalnych łóŜkach 
szpitalnych, proszę o dopuszczenie o budowie eliptycznej, bez ramowej, bez standardowych 
szczytów, ale dodatkowo wyposaŜone w podgłówek oraz uchwyt w górnej części segmentów 
pleców, bez krąŜków odbojowych ale wyposaŜone w listwy odbojowe w pełni chroniące przed 
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uderzeniami. 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 66 
Czy Zamawiający w związku z oczekiwaniem schowania segmentu noŜnego pod leŜe wymaga 
aby segment noŜny leŜa posiadał  regulację wysokości , regulację połoŜenia wzdłuŜnego oraz 
kąta nachylenia oraz moŜliwość  całkowitego wsunięcia pod siedzisko  wraz z materacem? 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 67 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko które posiada regulowane podkolanniki z zintegrowanymi 
uchwytami rąk pomagającymi  w czasie porodu? Podkolannik mogą być ustawione równieŜ jako 
podpory stóp w zaleŜności od pozycji stosowanej podczas porodu . 

 Odp.: Nie.  
Pkt. 15 wózek inwalidzki  
 Pyt. Nr 68 

Czy Zamawiający wymaga aby wózek posiadał aluminiowe płyty podnóŜka zaopatrzone w kółka 
odbojowe – co zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem w razie uderzenia? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 69 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 3 pozycji 19 – kardiotokograf i 
utworzenie nowego zadania np. nr 4 ? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 70 

Czy Zamawiający dopuści szafę lekarską jednodrzwiową i 2-drzwiową posiadające 
oświadczenie, Ŝe zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz Dyrektywą 93/42 nie są 
wyrobami medycznymi i nie podlegają rejestracji w Urzędzie rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Odp.: TAK.  
(proponowany wózek produkowany jest zgodnie z obowiązującymi normami 
zakładowymi, oraz z zachowaniem wszelkich procedur wynikających z wdroŜonego 
Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001 i ISO 13485) zamiast wymaganych 
dokumentów? )-BŁĄD NIE DOTYCZY. 
Pyt. Nr 71 
Czy Zamawiający dopuści 48 godzinny czas reakcji serwisu? PowyŜsza prośba wynika z 
odległości jaka dzieli placówkę Zamawiającego i autoryzowany serwis. 
Odp.:Tak. 

 
Zadanie 1a- blok operacyjny 
Poz. 3, 6 
Pyt. Nr 72 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1000 x 485 x 950 mm? Wózek zabiera    
mniej miejsca niŜ opisany w SIWZ i umoŜliwia zamocowanie 3 worków o pojemności od 70 do 
120l. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 73 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1085 x 495 x 950 mm? Wózek zabiera mniej 
miejsca niŜ opisany w SIWZ i umoŜliwia zamocowanie 3 worków o pojemności od 70 do 120l. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 74 
Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywami z tworzywa w kolorze do wyboru, ułatwiającymi 
sortowanie odpadów lub bielizny? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 75 
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Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyŜszy od 
opisanego w SIWZ. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Poz. 9, 14, 19, 23, 27, 30 
Pyt. Nr 76 
Czy Zamawiający dopuści regał złoŜony z listew z profili 25x25 mm? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 77 
Czy Zamawiający dopuści listwy o długości 700 mm? Takie rozwiązanie zapewnia 
swobodniejszy dostęp do koszy, półek, wieszaków na regale. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pyt. Nr 78 
Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 575 x 280 x 135 mm? Są to wymiary prawie 
identyczne z opisanymi w SIWZ. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pyt. Nr 79 
Czy Zamawiający dopuści listwy o długości 1050 mm? Takie rozwiązanie zapewnia 
swobodniejszy dostęp do koszy, półek, wieszaków na regale. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 80 
Czy Zamawiający dopuści kosz o wymiarach 575 x 280 x 135 mm? Są to wymiary prawie 
identyczne z opisanymi w SIWZ. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 81 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1125 x 725 x 1365 mm, z 2 uchwytami o 
średnicy 25 mm na kaŜdej stronie bocznej, na całej wysokosci wózka? Takie rozwiązanie jest 
lepsze od opisanego w SIWZ. Dodatkowo uchwyty na całej wysokości wózka umoŜliwiają 
ergonomiczne prowadzenie wózka przez osoby róŜnego wzrostu. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuści ten wymiar ale pozostały opis zgodnie z zapisem SIWZ.  
Czy Zamawiający wydłuŜy termin realizacji dla tej pozycji do 10 tygodni? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 82 
Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach 600 x 350 x 220 mm z powierzchnią z płyty 
ryflowanej, która jest anytpoślizgowa na całej powierzchni i którą moŜna zdjąć do czyszczenia? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 83 
Czy Zamawiający dopuści podest o wymiarach 600 x 650 x 220/440 mm (pierwszy stopień/drugi 
stopień) z powierzchnią z płyty ryflowanej, która jest anytpoślizgowa na całej powierzchni i 
którą moŜna zdjąć do czyszczenia? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 84 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 660 x 485 x 950 mm? Wózek zabiera mniej 
miejsca niŜ opisany w SIWZ i umoŜliwia zamocowanie 2 worków o pojemności od 70 do 120l. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 85 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 750 x 495 x 950 mm? Wózek zabiera mniej 
miejsca niŜ opisany w SIWZ i umoŜliwia zamocowanie 2 worków o pojemności od 70 do 120l. 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 86 
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Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywami z tworzywa w kolorze do wyboru, ułatwiającymi 
sortowanie odpadów lub bielizny? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr  87 
Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyŜszy od 
opisanego w SIWZ. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 88 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1410 x 725 x 995 mm, wykonany z profili 25 x 
25 mm, z kółkami o średnicy 75 mm? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 89 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 410 x 485 x 950 mm?  
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 90 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 490 x 495 x 950 mm?  
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 91 
Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywą z tworzywa w kolorze do wyboru, ułatwiającą 
sortowanie odpadów lub bielizny? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 92 
Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyŜszy od 
opisanego w SIWZ. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Zadanie 1b- ginekologia 

Poz. 5 
Pyt. Nr 93 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 410 x 485 x 950 mm?  
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pyt. Nr 94 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 490 x 495 x 950 mm?  
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pyt. Nr 95 
Czy Zamawiający dopuści wózek z pokrywą z tworzywa w kolorze do wyboru, ułatwiającą 
sortowanie odpadów lub bielizny? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
Pyt. Nr 96 
Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75 mm? Jest to parametr wyŜszy od 
opisanego w SIWZ. 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. Nr 97 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator dwufazowy z zakresem energii od  
2-360J, który posiada na łyŜkach defibrylacyjnych przyciski wyboru energii, ładowania  
i wyładowania , z moŜliwością wyboru odprowadzenia EKG za pomocą klawisza szybkiego 
dostępu umieszczonego na panelu defibrylatora. 
Odp.: Tak, dopuszcza. 
Pyt. Nr 98 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ładowaniem do energii 200J poniŜej  
5 sekund i poniŜej 8 sekund do energii 360J? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w defibrylatora. 
Pyt. Nr 99 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator dwufazowy z zakresem wzmocnienia 
sygnału EKG od 0,25 do 4 cm/Mv i 5 poziomami regulacji bez autoregulacji? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 100 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator dwufazowy z zakresem regulacji 
częstotliwości stymulacji od 40-170 imp/min.? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
 
Zadanie 3 
Pyt. Nr 101 
Czy Zamawiający umoŜliwi składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu, co umoŜliwi 
udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym uzyskanie konkurencyjnej ceny 
za przedmiot zamówienia? 
Odp.: Tak, Zamawiający umoŜliwia składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu 3. 
Pyt. Nr 102 
Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania do 45L/min i podciśnienie 82 kPa? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w ssaka. 
Pyt. Nr 103 
Czy Zamawiający dopuści ssak wyposaŜony w 2 butle o pojemności 2L i kompatybilne z nimi 
wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr antybakteryjny i hybrydowy, dodatkowo 
zabezpieczający ssak przed zalaniem? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 104 
Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed zalaniem poprzez filtr hybrydowy 
nakręcany bezpośrednio za źródło ssania od spodu, co całkowicie eliminuje ryzyko uszkodzenia 
urządzenia?  
Odp.: Zamawiający wymaga filtra zabezpieczającego przed zalaniem ale nie wymaga aby 
był on nakręcany od spodu. 
Pyt. Nr 105 
Czy Zamawiający dopuści ssak wyposaŜony w dwa koła w tylnej części podstawy, ułatwiające 
przemieszczanie ssak bez obciąŜenia personelu? 
Odp.: TAK. 
 
Zadanie 2 
Pyt. Nr 106 
Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli  z pakietu leŜanki medyczne, łóŜeczka dla 
noworodków, wózek do przewoŜenia chorych, fotel ginekologiczny, łóŜko porodowe, wannę 
porodową, wózek inwalidzki ?  Poprzez wydzielenie  z pakietu ww. sprzętu  Zamawiający 
osiągnie optymalny wybór sprzętu o moŜliwie najkorzystniejszej cenie. 
Odp.: Zamawiający umoŜliwia składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu 2. 
Pyt. Nr 107 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leŜankę medyczna, w którym regulowany 
podgłówek za pomocą systemu zapadkowego odbywa się w zakresie od – 30 ° do + 30 °?  
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 108 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜeczko dla noworodków o wymiarach 760 x 400 x  
970 mm? Parametry te nieznacznie róŜnią się od wymaganych. 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 109 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜeczko dla noworodków, w którym pozycja 
antytrendelenburga odbywa się w zakresie 0 do 7°? Jest to parametr minimalnie róŜniący się od 
wymaganego. 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 110 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewoŜenia chorych o wymiarach 
zewnętrznych 2000 na 680 mm? Parametr ten minimalnie odbiega od wymaganego. 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 111 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewoŜenia chorych, w którym zakres 
regulacji wysokości leŜa odbywa się w zakresie  od 570 do 830 mm? Jest to parametr lepszy od 
wymaganego. 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 112 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewoŜenia chorych, w którym  zakres 
regulacji wysokości leŜa odbywa się w zakresie  od 570 do 830 mm? Jest to parametr lepszy od 
wymaganego. 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 113 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewoŜenia chorych, w którym zakres 
regulacja oparcia pleców odbywa się za pomocą spręŜyny gazowej? Jest to rozwiązanie lepsze 
od wymaganego. 
Odp.: Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 114 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewoŜenia chorych, w którym zakres 
regulacja wysokości odbywa się za pomocą noŜnej pompy hydraulicznej? Jest to rozwiązanie 
lepsze od wymaganego. 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 115  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokościcałkowitej775 mm  
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 116 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją segmentu oparcia 
pleców, pozycją Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga realizowanymi bezstopniowo za 
pomocą spręŜyn gazowych ? Dzięki powyŜszemu rozwiązaniu moŜliwa jest regulacja 
poszczególnych pozycji przy zaniku zasilania elektrycznego. 
Odp.: Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 117 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposaŜony w jednostopniowy 
podnóŜek chromowany, tapicerowany w kolorze obicia fotela, wolnostojący, nie zintegrowany  z 
ramą fotela ? 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 118 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko porodowe o długości w wersji łóŜko 
wynoszącej 217 cm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego. 
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Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 119 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko porodowe o długości w wersji fotel 
wynoszącej 161 cm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego. 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 120 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko porodowe o szerokości wynoszącej 98 cm? 
Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego. 
Odp.: Nie. 
Pyt. Nr 121 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o długości całkowitej wynoszącej 
1060 mm? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 122 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o szerokości całkowitej 
wynoszącej 610 mm? Jest to parametr minimalnie róŜniący się od wymaganego. 
Odp.: Tak. 
pyt. Nr 123 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o szerokości po złoŜeniu 
wynoszącej 310 mm? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 124 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o wadze całkowitej wynoszącej 18 
kg?  
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 125 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki o wadze całkowitej wynoszącej 18 
kg? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 126 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek inwalidzki, w którym odległość   siedziska 
od podnóŜka wynoszącej 420 do 500 mm? 
Odp.:Tak. 
Pyt. Nr 127 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu nr 1A, poz. 41 i zadaniu 1B, poz. 12- 
stojaków wykonanych w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 czy stojaków 
malowanych proszkowo?  
Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  
Pyt. Nr 128 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1B, poz. 2- półkę pełną o wym. 
580x260x145 mm (dł. x szer .x wys)? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 129 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1A, poz. 18- półkę pełną o wym. 
580x260x145 mm (dłxszerxwys)?  
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 130 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1A, poz. 19- regał listwowy o wys. 
900mm? 
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Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 131 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr 1A, poz. 23 i 27- regał listwowy o wys. 
900mm? 
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 132 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1A, poz. 53- profilu łączącego nogi stołu roboczego w 
kształcie litery H? 
Odp.: Tak wymaga. Konstrukcja profilu ł ączącego nogi stołu roboczego ma umoŜliwi ć 
swobodny dostęp z obu dłuŜszych boków. 
Pyt. Nr 133 
Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 1A, poz. 3, 6, 48, 63 i zdaniu nr 1B, poz. 5- w wózkach 
pokryw  ze stali nierdzewnej satynowych, polerowanych czy malowanych na wskazany kolor?  
Odp.: Zamawiający wymaga we wskazanych pozycjach pokryw ze stali nierdzewnej 
malowanych na wskazany przez zamawiającego kolor. Wybór koloru przy realizacji 
zamówienia. 
Pyt. Nr 134 
Czy Zamawiający dopuści moŜe określić w zadaniu nr 1A, poz. 54 Wózek do arkuszy papieru- 
na ile ryz papieru lub włóknin ma być wykonany wózek (ile ma posiadać poziomych 
poprzeczek)? 
Odp.: Zamawiający wymaga min. 4 poprzeczek do zawieszania papieru. 
Pyt. Nr 135  
Czy Zamawiający dopuści moŜe określić w zadaniu nr 1A, poz.64 Wieszak ścienny na fartuchy 
RTG- jaką długość ma mieć wieszak na fartuchy RTG?  
Odp.: Długość wieszaka na fartuch RTG 200-300 mm. 
Pyt. Nr 136 
Czy Zamawiający wymaga w meblach medycznych w drzwiach i szufladach ze względu na 
podwyŜszone wymogi szczelności uszczelek zgrzewanych na rogach i połączeniach?  
Odp.: Tak,  Zamawiający wymaga. 
Pyt. Nr 137 
Czy Zamawiający wymaga, aby kółka w meblach były wykonane z materiału antystatycznego, 
niebrudzącego podłoŜa i jednocześnie odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych?  
Odp.: Tak,  Zamawiający wymaga. 
Zadania nr 2 – wyposaŜenie medyczne  Pkt.4  ŁóŜko pacjenta 
Pyt. Nr 138 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem 4 segmentowym z 3 segmentami ruchomymi 
wypełnionymi siatką lakierowaną? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr139 
Czy Zamawiający dopuści regulację oparcia segmentu pleców oraz uda przy uŜyciu dźwigni 
ulokowanych w widocznym i wygodnym dla operatora miejscu? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 140 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o wymiarach leŜa 965 mm x 2190 mm? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 141 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z regulacją wysokości w zakresie 510 mm- 825 mm? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 142 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z regulacją sekcji uda 28°? 



 15 

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Zadanie 3, poz.11 - defibrylator 
Pyt. Nr 143 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator dwufazowy, którego czas ładowania do 
energii maksymalnej wynosi do 5 sekund włącznie? 
Odp. T AK, Zamawiaj ący dopuszcza w/w defibrylator.   
Dotyczy: zadanie nr 2 – wyposaŜenie medyczne 
Pyt. Nr 144 
Czy w celu zwiększenia liczby potencjalnych oferentów co bezpośrednio przekłada się na 
konkurencyjność ofert przetargowych, Zamawiający wydzieli z zadania 2 „wyposaŜenie 
medyczne” fotel ginekologiczny elektryczny oraz łóŜko porodowe do oddzielnego zadania? 
Odp. Tak. 
Pyt. Nr 145 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel ginekologiczny posiadający siedzisko oraz 
oparcie pleców (część tapicerowana, nie uwzględniając listew do mocowania wyposaŜenia 
dodatkowego) o szerokości 610mm, natomiast szerokość całkowitą wraz z podrączkami 
(uchwytami ręki) 845mm? 
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 146 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel ginekologiczny o długości całkowitej bez 
segmentu podudzia 1350mm., oraz długości całkowitej w pozycji poziomej z segmentem 
podudzia równej 1865mm?  
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 147 
Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga wysokiej klasy fotela ginekologicznego posiadającego 
elektryczną regulacje wysokości od 700mm do 1000mm? 
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego 
Odp. Dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 148 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel ginekologiczny posiadający elektryczną 
regulacje oparcia pleców w zakresie -5o do +60o ? 
Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów 
uŜytkowych  
Odp. Tak. 
Pyt. Nr 149 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel ginekologiczny posiadający elektryczną 
regulacje funkcji Trendelenburga do 5 o oraz nie posiadający funkcji anty-Trendelenburga? 
Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów 
uŜytkowych 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 150 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fotel ginekologiczny posiadający podkolanniki oraz 
podrączki (uchwyty ręki) mocowane do szyny bocznej fotela, posiadające specjalne 
zintegrowane uchwyty mocujące? 
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego 
Odp. Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 151 
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Czy w celu poprawy bezpieczeństwa Pacjentek oraz wygody personelu medycznego, 
Zamawiający wymaga wysokiej klasy fotela ginekologicznego wyposaŜonego w trzy siłowniki 
elektryczne którego sterowanie dokonywane jest za pomocą wygodnego sterownika noŜnego?  
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego 
Odp. Nie wymaga. 
Pyt. Nr 152 
Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy w pełni mobilnego fotela ginekologicznego 
wyposaŜonego w przejezdną podstawę wyposaŜoną w 4 koła o średnicy minimum75mm? 
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego 
Odp. Nie wymaga. 
Pyt. Nr 153 
Czy w celu poprawy bezpieczeństwa Pacjentek oraz personelu medycznego, Zamawiający 
wymaga zaoferowania fotela ginekologicznego wyposaŜonego w wyłączniki bezpieczeństwa, 
aktywowany nogą, odcinające zasilanie fotela w przypadku jakiejkolwiek awarii sterowania?   
Odp. Nie wymaga. 
Pyt. Nr 154 
Czy w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentek, Zamawiający dopuści oraz wymaga wysokiej 
klasy łóŜka porodowego o regulacji wysokości leŜa dokonywanej elektrycznie poprzez 
sterownik (pilot) ręczny w zakresie od 550mm do 800mm? 
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego.  
Odp. Nie dopuszcza. 
Pyt. Nr 155 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóŜko porodowe posiadające leŜe 3 segmentowe nie 
tapicerowane bezszwowo lecz wyposaŜone w zdejmowane materace (osobny materac dla kaŜdej 
sekcji) wykonane ze skaju odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV, 
wewnętrznie szyte oraz dodatkowo klejone w miejscu szwów?  
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego.  
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 156 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóŜko porodowe wyposaŜone w segment noŜny z 
moŜliwością 5-cio stopniowej regulacji jego wysuwu (długości), chowany w całości pod leŜe? 
Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów 
uŜytkowych łóŜek.  
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 157 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóŜko porodowe o wymiarach: długość w wersji łóŜko 
2100mm, długość w wersji fotel około 1500mm, szerokość 1000mm? 
Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów 
uŜytkowych łóŜek.  
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego.  
Odp. Nie dopuszcza. 
Pyt.  Nr 158 
Czy w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentek, Zamawiający dopuści oraz wymaga, wysokiej 
klasy łóŜka porodowego o kącie przechyłu Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga minimum 
12o dokonywany elektrycznie poprzez sterownik (pilot) ręczny?  
Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego. 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 159 
Czy w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentek, Zamawiający dopuści oraz wymaga, wysokiej 
klasy łóŜka porodowego o kącie uniesienia oparcia pleców 70o dokonywany elektrycznie 
poprzez sterownik (pilot) ręczny?  
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Jest to parametr znacznie lepszy niŜ wymagany przez Zamawiającego. 
Odp. Nie. 
Dotyczy: zadanie nr 2 – wyposaŜenie medyczne 
Pyt. Nr 160 
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny posiadający siedzisko oraz oparcie pleców 
(część tapicerowana, nie uwzględniając listew do mocowania wyposaŜenia dodatkowego) o 
szerokości 610mm, natomiast szerokość całkowitą wraz z podrączkami (uchwytami ręki) 
845mm? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 161 
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o długości całkowitej bez segmentu podudzia 
1350mm., oraz długości całkowitej w pozycji poziomej z segmentem podudzia równej 1865mm? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 162 
Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga fotela ginekologicznego posiadającego elektryczną 
regulacje wysokości od 700mm do 1000mm? 
Odp. Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 163 
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny posiadający elektryczną regulacje oparcia 
pleców w zakresie -5o do +60o ? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 164 
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny posiadający elektryczną regulacje funkcji 
Trendelenburga do 5 o oraz nie posiadający funkcji anty-Trendelenburga? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 165 
Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny posiadający podkolanniki oraz podrączki 
(uchwyty ręki) mocowane do szyny bocznej fotela, posiadające specjalne zintegrowane uchwyty 
mocujące? 
Odp. Tak dopuszcza, nie wymaga. 
Pyt. Nr 166 
Czy Zamawiający wymaga fotela ginekologicznego wyposaŜonego w trzy siłowniki elektryczne 
którego sterowanie dokonywane jest za pomocą wygodnego sterownika noŜnego? 
Odp. Nie. 
 Pyt. Nr 167 
Czy Zamawiający wymaga w pełni mobilnego fotela ginekologicznego wyposaŜonego w 
przejezdną podstawę wyposaŜoną w 4 koła o średnicy minimum75mm? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 168 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela ginekologicznego wyposaŜonego w wyłączniki 
bezpieczeństwa, aktywowany nogą, odcinające zasilanie fotela w przypadku jakiejkolwiek 
awarii sterowania? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 169 
Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga łóŜka porodowego o regulacji wysokości leŜa 
dokonywanej elektrycznie poprzez sterownik (pilot) ręczny w zakresie od 550mm do 800mm? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 170 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko porodowe posiadające leŜe 3 segmentowe nie tapicerowane 
bezszwowo lecz wyposaŜone w zdejmowane materace (osobny materac dla kaŜdej sekcji) 



 18 

wykonane ze skaju odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV, wewnętrznie 
szyte oraz dodatkowo klejone w miejscu szwów? 
Odp. Tak. 
Pyt. Nr 171 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko porodowe wyposaŜone w segment noŜny z moŜliwością 5-cio 
stopniowej regulacji jego wysuwu (długości), chowany w całości pod leŜe ? 
Odp. Tak. 
Pyt. Nr 172  
Czy Zamawiający dopuści łóŜko porodowe o wymiarach: długość w wersji łóŜko 2100mm, 
długość w wersji fotel około 1500mm, szerokość 1000mm? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 173 
Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga, łóŜka porodowego o kącie przechyłu Trendelenburga 
oraz anty-Trendelenburga minimum 12o dokonywany elektrycznie poprzez sterownik (pilot) 
ręczny? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr  174 
Czy Zamawiający dopuści oraz wymaga, łóŜka porodowego o kącie uniesienia oparcia pleców 
70o dokonywany elektrycznie poprzez sterownik (pilot) ręczny?  
Odp. Nie. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  1 – leŜanka medyczna: 
Pyt. Nr 175 
Czy Zamawiający dopuści leŜankę o szerokości całkowitej 670 mm? 
Odp.: Tak, dopuszcza. 
Pyt. Nr 176 
Czy Zamawiający dopuści leŜankę o długości całkowitej 2000 mm? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 177 
Czy Zamawiający dopuści leŜankę o wysokości całkowitej 620 mm? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 178 
Czy Zamawiający dopuści leŜankę z regulowanym podgłówkiem za pomocą systemu 
samoblokującego się? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie w/w leŜanki. 
Pyt. Nr 179 
Czy Zamawiający dopuści leŜankę z regulowanym podgłówkiem w zakresie od 0 do 76°? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w leŜanki. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  2 – łóŜeczka dla noworodków: 
Pyt. Nr 180 
Czy Zamawiający dopuści łóŜeczko o wymiarach 950x480x900-1200mm? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 181 
Czy Zamawiający dopuści łóŜeczko o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 182 
Czy Zamawiający dopuści łóŜeczko z moŜliwością ustawienia wanienki w pozycji od  
-3° do + 35°? 
Odp. Tak. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  3 – łóŜko szpitalne elektryczne w obudowie drewnianej: 
Pyt. Nr 183 
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Czy Zamawiający dopuści łóŜko o długości całkowitej 2160 mm? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 184 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o szerokości całkowitej 1040 mm? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 185 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem wypełnionym metalową, lakierowaną siatką? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 186 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie  
410 - 810 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Pyt. Nr 187 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z bezpiecznym obciąŜeniem roboczym łóŜka 170 kg? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  4 – łóŜko pacjenta: 
Pyt. Nr 188 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko bez listew odbojowych? Role odbojów pełnią 4 kółka 
odbojowe w naroŜach. 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 189 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, 
lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami 
zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leŜu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leŜe 
umoŜliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w 
dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 190 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą 
dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla 
leŜącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by 
uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort 
leŜącego pacjenta. Pragniemy dodać, iŜ regulacja oparcia pleców i ud za pomocą jednej dźwigni 
jest stosowana wyłącznie w łóŜkach z firmy STOLTER. Odpowiedź negatywna moŜe 
spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w 
związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu. 
Odp. Tak Zamawiający  dopuszcza w/w łóŜko. 
Pyt. Nr 191 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem o wymiarach 2000 x 850 mm? 
Odp. Tak. 
Pyt. Nr 192 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w materac o wymiarach 200 x 85 x 10 mm 
dostosowany do wymiarów leŜa? 
Odp. Tak. 
Pyt. Nr 193 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z regulacją sekcji uda 37°? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  5 – łóŜko szpitalne: 
Pyt. Nr 194 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o szerokości całkowitej 970 mm? 
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Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 195 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko o szerokości całkowitej 1020 mm? 
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w łóŜka. 
 Pyt. Nr 196 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem o wymiarach 2000 x 850 mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 197 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w materac o wymiarach 200 x 85 x 10 mm 
dostosowany do wymiarów leŜa? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 198 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z leŜem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, 
lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami 
zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leŜu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leŜe 
umoŜliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi  
w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta? 
Odp.: Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 199 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w podwójną ramę wyciągową wykonaną w całości 
ze stali nierdzewnej? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania w/w łóŜka. 
Pyt. Nr 200 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w uchwyt na kartę gorączkową pacjenta z 
tworzywa ABS z klipsem? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  6 – szafka przyłóŜkowa: 
Pyt. Nr 201 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŜkową z wnętrzem szafki wyposaŜonym w półkę i 
miejsce na min. 3 butelkę o pojemności 1,5 l? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w szafki. 
Pyt. Nr 202 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŜkową z uchwytami otwierającymi szufladę oraz drzwi 
nieznacznie wychodzącymi poza obrys szafki? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w szafki. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  7 – stojak na kroplówkę: 
Pyt. Nr 203 
Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówkę z podstawą pięcioramienną, przejezdną z 
tworzywa, z tubusem metalowym lakierowanym proszkowo i 4 chromowanymi haczykami? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  10 – szafka przyłóŜkowa: 
Pyt. Nr 204 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŜkową, której szkielet wykonany jest z blachy pokrytej 
lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie 
UV? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w szafki. 
Pyt. Nr 205 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŜkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w 
kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w szafki. 
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Pyt. Nr 206 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŜkową z półką do odkładania obuwia wykonaną z 
niewyprofilowanej siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym? 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w szafki. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  11 – wózek do przewoŜenia chorych: 
Pyt. Nr 207 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2000 x 730 mm? 
Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 208 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie od 550 do 950 mm? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr  209 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją kąta odchylenia pleców w zakresie 0 - 76°? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 210 
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców dokonywaną ręcznie za pomocą 
systemu samoblokującego? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Dotyczy Zadania nr 2 poz.  15 – wózek inwalidzki: 
Pyt. Nr 211 
1. Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach: 

- maksymalna waga uŜytkownika 130 kg 
- długość całkowita z podnóŜkiem 930 mm 
- szerokość uŜytkowa siedziska 450 mm 
- waga całkowita 17 kg 
- głębokość uŜytkowa siedziska 400 mm 
- wysokość przedniej krawędzi siedziska 500 mm 
- wysokość oparcia 370 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
Dotyczy Zadania nr 2 wszystkie pozycje: 
Pyt. Nr 212 
W opisach przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 i 3 Zamawiający wymaga od Wykonawców 
zadeklarowania 24 godzinnego czasu reakcji serwisu na zgłoszona awarię. Zapis powyŜszy 
wymaga od Wykonawcy podjęcia czynności serwisowych w czasie nierealnym dla oferentów 
mających siedzibę w miastach znacznie oddalonych od siedziby Zamawiającego.  
W związku z powyŜszym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zmieni ww. 
postanowienie SIWZ w ten sposób, Ŝe wydłuŜy minimalny deklarowany czas reakcji serwisu do 
48 godzin od zgłoszenia. Tym sposobem Wykonawca będzie miał wystarczającą ilość czasu na 
podjęcie stosownych działań. 
Odp. Tak 
Pyt. Nr 213 
W związku z tym, iŜ w świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. 
dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i uŜywania są obecnie: deklaracja zgodności i 
ew. certyfikat CE natomiast fakt dokonania zgłoszenia lub wpisu wyrobu do Rejestru Wyrobów 
Medycznych nie ma Ŝadnego wpływu na dopuszczalność sprzedaŜy danego wyrobu (wymagany 
w wielu wypadkach juŜ po wprowadzeniu wyrobu na rynek) prosimy zatem o wykreślenie z 
opisów przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 i 3 wymogu posiadania Wpisu do Rejestru 
Wyrobów Medycznych a takŜe o zastąpienie zapisu „Certyfikat potwierdzający posiadanie 
znaku CE” zapisem: „Deklaracja Zgodności i/lub Certyfikat CE” 
Odp. Tak. 
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Dotyczy Zadania nr 3 poz.  2 – stół zabiegowy: 
Pyt. Nr 214 
Czy Zamawiający dopuści stół wykonany ze stali nierdzewnej nie pokryty lakierem 
proszkowym? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.  
Pyt. Nr 215 
Czy Zamawiający dopuści stół z leŜem 3-sekcyjnym? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 216 
Czy Zamawiający dopuści stół z leŜem wykonanym z profili w kształcie czworoboku? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 217 
Czy Zamawiający dopuści stół z dopuszczalnym obciąŜeniem 160 kg? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 218 
Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości leŜa: 700mm? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 219 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości leŜa w zakresie: 605 – 910 mm? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 220 
Czy Zamawiający dopuści stół z pneumatyczną regulacją części plecowej w zakresie:  
0-70 stopni? 
Odp. Nie. 
Pyt. Nr 221 
Czy Zamawiający dopuści stół z pneumatyczną regulacją pozycji Trendelenburga za pomocą 
dźwigni umieszczonej w uchwycie sterującym? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Dotyczy Zadania nr 3 poz.  7 – parawan naścienny teleskopowy: 
Pyt. Nr 222 
Czy Zamawiający dopuści parawan o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej? 
Odp. Tak dopuszcza. 
Pyt. Nr 223 
Czy Zamawiający dopuści parawan o długości ekranu 70 - 170 cm? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Dotyczy Zadania nr 3 poz.  10 – lampa zabiegowa: 
Pyt. Nr 224 
Czy Zamawiający dopuści lampę o natęŜeniu 40 klux w odległości 1 m od pola operacyjnego? 
Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 225 
Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał lampy  o średnicy pola operacyjnego d10: 180 mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy: 
Pyt. Nr 226 
Czy Zamawiający wydłuŜy termin dostawy dla Zadania nr 2 i 3 do 10 tygodni od daty 
podpisania umowy? 
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 227 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §4 ust. 4 wzoru umowy na: „Wykonawca 
zapewni serwis gwarancyjny oraz ewentualne naprawy do 7 dni licząc dnia dokonania 
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zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni od 
zgłoszenia’? 
Odp.: Tak. 
Pyt. Nr 228 
W §5 ust. 5 projektu umowy Zamawiający wymaga aby w razie uwzględnienia reklamacji 
Wykonawca dostarczył urządzenie zastępcze lub usunął wadę w terminie do 7 dni.  
Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego zwaŜywszy, Ŝe 
zainstalowanie sprzętu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraŜa koszty oferty? 
Odp. Tak w przypadku sprzętu zainstalowanego na stałe. W przypadku sprzętu mobilnego 
podtrzymujemy zapis SIWZ. 
Pyt. Nr 229 
Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §7 ust. a wzoru umowy w ten sposób, Ŝe zmieni 
wysokość kary umownej na 0,2% ceny brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za kaŜdy 
dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia? 
Odp. Tak. 
 
 

Do wiadomości :  

1. Strona internetowa Zamawiającego. 

2. a/a 

 

                                                                                             -lek.med. Jacek Kret- 

      

        ……………………………………….. 

             (Dyrektor/kierownik jednostki) 

 


