
 
                          

                                                         

Ldz. 90 – 0902/2130/2017                                                                            Olsztyn, dnia 09.10.2017 r. 

Nr postępowania: 281/2017/PN/DZP/POWR 

 

                                                                                         Do wiadomości  

                                                                                         wszystkich uczestników  

                                                                                         postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pt. Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Centrum Symulacji Medycznej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-

0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej.  

 

 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA NR 1 

 

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 

38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane 

zapytania. 

 

Część nr 1 – Defibrylator 

Sala SSWW Pielęgniarstwa – 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem defibrylacji półautomatycznej 

(AED) od 150 do 360 J dla osób dorosłych i 40 do 90 J dla dzieci - wartości energii dla 1, 2 i 3 

defibrylacji programowane przez użytkownika w obu trybach? 

Oferowany sposób regulacji defibrylacji pozwala na defibrylację również dzieci. Przy ograniczonej 

dolnej wartości od 100 J ogranicza do osób starszych (wg wytycznych 4 J na kg masy ciała - 10 kg 

dziecko = 40J). 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o 

wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w łyżki defibrylacyjne 

wyposażone w przycisk defibrylacji, ładowania, drukowania oraz w wskaźnik poprawnego 

przyłożenie do ciała pacjenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia  

o wyspecyfikowanych parametrach. 
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Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca 

w zakresie od 30 do 300 uderzeń/min? 

Pragnę zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru NIBP metodą 

oscylometryczną z zakresem pomiaru 20 - 260 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający wyjmowaną pamięć 

zewnętrzną do eksportu danych Compact Flash, minimum 16 MB, co odpowiada 4 godzinom zapisu 

nieprzerwanego sygnału EKG, znaczące zdarzenia wraz z powiązanym sygnałem EKG? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 6.  

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zasilaniem akumulatorowym NiMH bez 

efektu pamięci, łatwo wymiennym, bez użycia narzędzi, z czasem pracy min. 160 min, ponad 150 

defibrylacji z maksymalną energią oraz czasem ładowania około 3 godzin? 

Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego. 

Oferowane przez nas akumulatory posiadają wydłużoną żywotność gwarantującą niski koszt 

użytkowania defibrylatora przez dłuższy okres czasu. Mając na uwadze, iż aparat będzie użytkowany 

w warunkach szpitalnych, proponowane parametry są w pełni wystarczające. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 7.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego testu po 

każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku, bez dodatkowego testera? 

Urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym urządzeniu. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia testów wewnętrznych, bez wyciągania łyżek z uchwytów i bez 

użycia zewnętrznych testerów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 8.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w zintegrowany uchwyt do 

przenoszenia o wadze nie przekraczającej 8,9 kg? 

Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  
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Pytanie nr 9.  

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał możliwość 

rozbudowy o moduły w techologii „Plug & Play”: temp, IBP, EtCO2 w siedzibie zamawiającego?  

Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości rozbudowę defibrylatora o dodatkowe wyposażenie 

zgodnie z potrzebami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 10.  

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był 

wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych 

animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i 

precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to 

wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając 

osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Część nr 2 – Defibrylator 

Sala Symulacji z zakresu ALS –1 sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor stosujący defibrylację dwufazową 

trapezoidalną z kompensacją impedancji pacjenta? 

Pragnę zauważyć, że jest to technologia stosowana w większości renomowanych producentów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w łyżki defibrylacyjne 

wyposażone w przycisk defibrylacji, ładowania, drukowania oraz w wskaźnik poprawnego 

przyłożenie do ciała pacjenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości akcji serca 

w zakresie od 30 do 300 uderzeń/min? 

Pragnę zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający wzmocnienie sygnału w 

zakresie od 2,5 do 40 mm/mV (0,25 - 4,0 cm/mV), 5 poziomów? 
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Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów i wystarczający dla poprawnego wyświetlania 

zapisu EKG przy wielkości ekranu stosowanej w defibrylatorach. Wartości wzmocnienia spoza tego 

zakresu w praktyce nie są wykorzystywane. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w przewód EKG 3 

odprowadzeniowy lub 5 odprowadzeniowy, do wyboru przez zamawiającego?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 6.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru częstości tętna  25-

240 uderzeń na minutę z czujnika SpO2? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 7.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w zintegrowany uchwyt do 

przenoszenia o wadze nie przekraczającej 8,9 kg? 

Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 8.  

Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED był 

wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych 

animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i 

precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to 

wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając 

osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga wyposażenia, o którym powyżej mowa.  

 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wyższych parametrach niż opisywane w części nr 2, 

spełniający wymogi opisywanego defibrylatora w Części nr 1, wyposażonego w dodatkowy moduł 

pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia (NIBP) oraz dodatkowych akcesoriów 2x czujnik SpO2 dla dzieci, 

2x czujnik SpO2 dla dorosłych, 2x mankiet dla dzieci, 2x mankiet dla dorosłych oraz 10 rolek papieru 

do drukarki? 

Wyrażenie zgody na dopuszczenie może pozwolić na udział w postępowaniu szerszemu gronu 

oferentów, a co za tym idzie większej konkurencyjności cenowej przy zachowaniu najwyższych 

parametrów jakościowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na proponowane wyższe parametry, o ile 

spełnione zostaną wszystkie parametry opisywane w części nr 2. 
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Pytanie nr 10.  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatora wyposażonego w wielorazowe łyżki dla 

dorosłych i dzieci z możliwością ładowania i wyładowania? Regulacja prądu ładowania znajduje się 

na przedniej ścianie urządzenia. Oferowane łyżki posiadają wielostopniowy wskaźnik przylegania 

łyżek do pacjenta. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania defibrylatora 

wyposażonego w wielorazowe łyżki dla dorosłych i dzieci z możliwością ładowania i wyładowania. 

 

Pytanie nr 11.  

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatora wyposażonego w przewód EKG 5 

odprowadzeniowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania defibrylatora 

wyposażonego w przewód EKG 5 odprowadzeniowy.  

 

Pytanie nr 12. 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora o 

poniższych parametrach.  

- Masa aparatu w pełnej konfiguracji wraz z zasilaczem, kompletem akumulatorów łyżkami dla 

dorosłych i dla dzieci oraz przewodami  6,9 kg 

- Jeden zintegrowany przewód główny do defibrylacji/kardiowersji, stymulacji, monitorowania 

EKG i RKO 

- Wymagana możliwość dołączenia elektrod treningowych do ćwiczeń i utrwalenia 

prawidłowego RKO 

- Defibrylacja 

- Synchroniczna i asynchroniczna 

- Tryb dla dorosłych  

- Tryb dla noworodków i dzieci od 0-25 kg 

- Tryb manualny i półautomatyczny z podpowiedziami i automatyczną analizą EKG pod kątem 

wykrycia konieczności defibrylacji 

- Dwufazowa fala defibrylacji 

- Energia maksymalna defibrylacji dwufazowej - 200J 

- Czas ładowania do energii max ≤7 sekund 

- Dostępne poziomy energii  przy defibrylacji zewnętrznej -  19 poziomów 

- Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i 

elektrod naklejanych 

- Defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki / nakładki dla dorosłych i dzieci 

- Pełne sterowanie funkcjami aparatu(wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) za 

pomocą elementów regulacyjnych na łyżkach oraz płycie czołowej defibrylatora 

- Możliwość ręcznego wewnętrznego rozładowania energii bez łyżek umieszczonych w 

uchwycie/testerze lub bez elektrod jednorazowych 

- Elektrody ćwiczeniowe do stymulacji/defibrylacji przyklejane dla dorosłych - 2 komplety 

- Stymulacja 

- Stymulacja przezskórna w trybie „na żądanie” i rytmem sztywnym 

- Częstość impulsów na minutę 40 ÷ 170 1/min. 

- Prąd stymulacji - 10 ÷ 140 mA 

- Monitorowanie 
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- Kolorowy ekran typu LCD TFT, o  przekątnej - 6,4” 

- EKG 

- Monitorowanie 3 odprow. EKG 

- Pomiar częstości akcji serca 15 ÷ 300 /min. 

- Regulowane płynnie lub skokowo wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,5 - 30 mm/mV 

- Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca 

- RKO metodą akcelerometryczną z miękkim czujnikiem zapobiegający urazom klatki 

piersiowej podczas zabiegu. zintegrowanym  z aparatem ze  sprzężeniem zwrotnym w czasie 

rzeczywistym.  

- Pomiar głębokości i częstości ucisku i wyświetlanie danych na ekranie defibrylatora. 

- Zapis 

- Wydruk EKG na papierze 90 mm 

- Automatyczny wydruk przebiegu ekg dla krytycznych zdarzeń 

- Pamięć wewnętrzna oraz możliwość zapisu danych na kartach pamięci compact flash 

- Alarmy 

- Sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów 

- Regulowane wartości graniczne alarmów 

- Pomiar pulsoksymetrii SpO2. 

- Pomiar SpO2 w zakresie: 1-100%. 

- Pomiar tętna w zakresie min. 25–240 /minud./min. 

- Czujniki wielorazowe dla dorosłych i dla dzieci – po 2 szt. 

- Monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia krwi NIBP . Mankiety dla dorosłych i dla dzieci – po 2 

w zestawie 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o wyżej opisanych 

parametrach. 

 

Pytanie nr 13. Dotyczy terminu wykonania zamówienia – część nr 2 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, IV. Termin wykonania 

zamówienia: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla części 2 do 8 tyg. od 

daty podpisania umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania 

zamówienia w zakresie części nr 2. 

 

 

Część nr 4 – Trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosłych do Sali Pracownia 

umiejętności technicznych – 6 sztuk 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt o poniższych parametrach: 

Model przedstawia głowę osoby dorosłej z przedstawieniem anatomicznych punktów orientacyjnych: 

zęby, język, usta i gardło, nagłośnia, krtań, chrząstka nalewkowa, fałdy workowate, więzadła głosowe, 

tchawica, płuca, przełyk, chrząstka pierścieniowata i żołądek.  

Model pozwala na praktyczny trening różnych techniki intubacji, wentylacji i odsysania z płuc i 

żołądka, min.:  

- praktyczny trening udrażniania dróg oddechowych i odsysania płynów obcych  
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- zapewnia możliwość wizualizacji zmiany objętości płuc i odgłosów oddechowych  

- możliwość symulacji nadmuchiwania żołądka i czynności wymiotnych (symulowanymi 

wymiocinami np. wodą)  

- możliwość praktycznego treningu intubacji doustnej, palcowej i nosowej  

- możliwość wentylacji maską twarzową  

- możliwość treningu zastosowania rurki dotchawicznej i wprowadzanie Combituby®  

- zęby wypadające podczas nieprawidłowego wprowadzania laryngoskopu pozwalają na 

uwrażliwienie ćwiczących na ryzyko wyłamania ich u intubowanego pacjenta  

- możliwość symulacji obrzęku języka i skurczu krtani  

 

Dostarczany na podstawce ze środkiem poślizgowym – lubrykantem, instrukcją oraz walizką 

transportową. 

Zestaw dodatkowo zawiera: 

• Komplet rurek ustno-gardłowych i intubacyjnych 

• Laryngoskop jednorazowego użytku 

• Cewniki do odśluzowywania dróg oddechowych 

• Worek samorozprężalny 

• stetoskop 

Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert 

konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza zaoferowania urządzenia o wyżej opisanych 

parametrach. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający zrezygnuje lub doda do parametrów punktowanych parametry: „opcjonalnie 

bronchoskopii osoby dorosłej” oraz „wykonanie pozycji wąchania”? Rozwiązanie to umożliwi 

złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że doda do punktowanych parametrów „opcjonalnie bronchoskopii 

osoby dorosłej” oraz „wykonanie pozycji wąchania”. W związku z powyższym Zamawiający dokona 

zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym 

pismem.  

 

Pytanie nr 3.  

Zamawiający wymaga możliwości symulacji uszkodzenia siekaczy przy nieprawidłowym ułożeniu 

laryngoskopu – czy Zamawiający dopuści do postępowania na warunkach równoważności manekin 

bez takiej możliwości? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  
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Część nr 5 A – Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej do Sali symulacji z zakresu ALS - 1 

sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację lub przeniesienie do z wymaganego 

parametru ,,wykonanie wkłucia podskórnego”. Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów i 

uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że doda do punktowanych parametrów „wykonanie wkłucia 

podskórnego”. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem.  

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaawansowany fantom ALS posiadający tylko 4 różne 

szmery płucne i 4 różne odgłosy perystaltyki jelit? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów 

i uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.   

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaawansowany fantom ALS z możliwością pomiaru 

ciśnienia zmodyfikowanym mankietem dołączonym do fantomu? Umożliwi to złożenie się większej 

ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.   

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zaawansowany fantom ALS bez możliwości zakupu 

gotowych scenariuszy w Internecie? Proponowany przez nas fantom posiada 10 wgranych scenariuszy 

dostarczanych przy zakupie, które można modyfikować. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia 

tworzenie i modyfikację własnych scenariuszy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opisane w punkcie zarządzanie za pomocą 

laptopa zamiast wymaganego pilota/tabletu sterującego? Umożliwiłoby to złożenie się większej ilości 

oferentów oraz ma znaczny wpływ na końcową cenę złożonej oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Część nr 5 B – Zaawansowany fantom PALS dziecka do Sali symulacji z zakresu ALS - 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaawansowany symulator dziecka 5-7 lat, u 

którego jest możliwość wykonania defibrylacji energią w zakresie  do 150 J przy pomocy 

defibrylatora klinicznego? Odnosząc się do wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji  roku 2015 

oraz do procedur zaawansowanych technik resuscytacyjnych u dzieci (PALS) w sposób jednoznaczny 
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jest podana dawka energii stosowana u dzieci i stanowi 4J/ 1 kg masy ciała. W związku z powyższym 

opierając się na siatkach centylowych, zakres do 150 J jest wystarczający do nauki procedur PALS u 

dzieci w wieku 5-7 lat.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zaawansowany symulator dziecka 5-7 lat nie 

posiadający możliwości osłuchiwania i rozpoznawania dźwięków perystaltyki, posiadający wcześniej 

nagrane dźwięki, umożliwiające wydawanie odgłosów przez symulator oraz odpowiadanie na pytania, 

jednak bez możliwości przeprowadzeni ,,interaktywnej rozmowy” oraz bez możliwości zakupu 

gotowych scenariuszy w Internecie? Proponowany przez nas fantom posiada 30 wgranych scenariuszy 

dostarczanych przy zakupie, które można modyfikować. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia 

tworzenie i modyfikację własnych scenariuszy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  

 

Część nr 6 – Fantom BLS dorosłego wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji do Sali 

symulacji z zakresu BLS - 6 sztuk 

 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności oprogramowanie komputerowe, interfejs oraz 

możliwość wydruku danych resuscytacyjnych włącznie w języku angielskim? Umożliwi to złożenie 

się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 2.  

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę brzmienia parametru wymaganego z ,,musi umożliwiać 

defibrylację defibrylatorem treningowym AED oraz symulację rytmu EKG pilotem defibrylatora i za 

pomocą oprogramowania komputerowego” na ,, musi umożliwiać defibrylację defibrylatorem 

treningowym AED oraz symulację rytmu EKG pilotem defibrylatora”. Chcieliśmy zauważyć, że 

treningowe AED są sterowane głównie pilotem i rezygnacja ze sterowania za pomocą 

oprogramowania umożliwi złożenie się większej ilości oferentów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 3.  

Zwracamy się do Zamawiającego o rezygnację z parametru ,,musi umożliwiać automatyczną 

rejestrację danych z defibrylacji półautomatycznej na wydruku drukarki (w języku polskim lub 

angielskim) oraz za pomocą oprogramowania komputerowego”. Opisany parametr jednoznacznie 

wskazuje na jednego producenta i uniemożliwia złożenie się pozostałym oferentom. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  
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Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom bez możliwości rozbudowy o kończyny 

urazowe oraz bez możliwości wymienialnych części twarzowych? Umożliwi to złożenie się większej 

ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.   

 

 

Część nr 8 – Łóżko porodowe do Sali porodowej i umiejętności położniczych – 2 sztuki 

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej 

 

Pytanie nr 1.  

Jest: 

• Rama wyposażona w 4 kółka o średnicy ok. 150 – 160 mm,  

Czy zamawiający dopuści kółka o śr. 125 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego  

w koła o średnicy 125 mm. 

 

Pytanie nr 2.  

Jest: 

• Całkowita długość łóżka: ok. 2050- 2100 mm,  

Czy zamawiający dopuści łóżko o dł. 1590 - 2155 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści łóżko o dł. 1590 - 2155 mm 

 

Pytanie nr 3.  

Jest: 

• całkowita długość fotela: ok. 1300 - 1320 mm,  

Czy zamawiający dopuści długość fotela ok. 1450 - 1590 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści długość fotela ok. 1450 - 1590 mm. 

 

Pytanie nr 4.  

• całkowita szerokość łóżka: ok. 950 - 960 mm,  

Czy zamawiający dopuści szerokość łóżka ok. 1050 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści szerokość łóżka ok. 1050 mm. Zamawiający informuje, 

że szerokość drzwi do pracowni wynosi 900mm. Wykonawca ma obowiązek zmontować łóżko w 

pracowni we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 5.  

• regulowana wysokość leża: ok. 550 – 990 mm,  

Czy zamawiający dopuści wysokość leża : ok. 680 - 910 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści wysokość leża: ok. 680 - 910 mm. 
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Pytanie nr 6.  

• długość sekcji pleców: ok. 760 - 770 mm,  

Czy zamawiający dopuści długość sekcji pleców : ok. 770 - 850 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuści długość sekcji pleców: ok. 770 - 850 mm. 

 

Pytanie nr 7.  

• długość siedziska: ok. 450 - 460 mm,  

Czy zamawiający dopuści długość siedziska : ok. 460 - 550 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści długość siedziska: ok. 460 - 550 mm. 

 

Pytanie nr 8.  

Jest: 

• Półka z tworzywa ABS dostosowana jako półka na narzędzia chirurgiczne wykorzystane podczas 

porodu.  

Czy zamawiający dopuści lóżko porodowe bez takiej półki? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza łóżko porodowe bez takiej półki pod warunkiem, że 

Wykonawca zaoferuje inne rozwiązanie pozwalające na umieszczenie narzędzi wykorzystanych  

podczas porodu. 

 

Pytanie nr 9.  

Jest: 

• pedał sterujący regulacją wysokości i ułożeniem sekcji pleców,  

Czy zamawiający dopuści łóżko porodowe które posiada regulację ww. funkcji ale za pomocą pilota 

ręcznego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza łóżko porodowe, które posiada regulację ww. funkcji 

ale za pomocą pilota ręcznego. 

 

Pytanie nr 10.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości łóżko 

porodowe o parametrach: 

- Łóżko porodowe, przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo –ginekologicznych, 

zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu.  

- Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu:  

✓ Klasycznej,  

✓ Siedzącej, 

✓ Bocznej, 

✓ Klęczącej, 

✓ Kucznej, 

✓ Ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych w połogu. 

- Łóżko 3-sekcyjne z łatwo wsuwaną pod siedzisko sekcją nóg,  

- Wysokość regulowana przy pomocy systemu pantografu, sterowanego siłownikiem 

elektrycznym,  

- (Zasilanie elektryczne: 230/50 V/Hz, maksymalne zużycie energii: 330 VA).   

- Rama wyposażona w 4 kółka o średnicy 150mm, z centralną blokadą, 
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- Rama budowana pokrywą z tworzywa ABS, 

- Ruchy sekcji pleców, siedziska i pozycje Trendelenburga ustawiane panelem sterującym,  

- manualna pozycja reanimacyjna (CPR).  

- Całkowita długość łóżka: 2000mm,  

- Całkowita długość fotela: 1530mm,  

- Całkowita szerokość łóżka: 1020mm,  

- Szerokość leża: 850mm,  

- Regulowana wysokość leża: 580 – 900mm,  

- Długość sekcji pleców: 84 cm,  

- Długość siedziska: 44 cm, 

- Długość sekcji nóg: 50cm, 

- Boki łóżka wyposażone w dwie suwnice umożliwiające zamontowanie akcesoriów.  

- Wypełnienie materaca wykonane z poliuretanowej termoplastycznej pianki dostosowującej się 

do kształtu ciała, 

- Materac pokryty materiałem skóropodobnym, specjalna forma wykonana z tworzywa ABS 

zapewniająca doprowadzenie płynów do dużej misy ze stali nierdzewnej. 

- Łatwo zdejmowany materac umożliwiający prosty dostęp i dezynfekcję powierzchni leża.  

- Łatwo wyjmowana, wysuwana misa na płyny. 

Łóżko wyposażone w akcesoria: 

- statyw kroplówki z czterema uchwytami i regulowaną wysokością, 

- pedał sterujący regulacją wysokości i ułożeniem sekcji pleców, 

- parę opuszczanych poniżej poziomu leża barierek bocznych, 

- parę zdejmowanych podpór nóg, 

- dodatkowy materacyk dla niemowlaka, 

Szafeczka na wyposażeniu do łóżka: 

- Szafka przyłóżkowa - korpus szafki wykonany z profili aluminiowych,  

- Blat szafki z wodoodpornego tworzywa HPL, fronty Pólki i szuflady stalowe – lakierowane, 

- Szuflady wysuwane na lekko bieżnych prowadnicach rolkowych, 

- Odejmowany blat boczny z możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony łóżka, 

- Regulacja wysokości blatu, dwustronna możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła 

nadające szafce swobodną mobilność, piąte koło dodające stabilność przy rozłożonym blacie, 

Parametry techniczne: 

✓ Szerokość całkowita: 420mm, 

✓ Szerokość przy rozłożonym blacie: ok. 1000mm, 

✓ Głębokość: 430mm, 

✓ Wysokość ok. 820mm, 

- Regulacja wysokości półki bocznej: 800-1200mm, 

Możliwość wyboru koloru łóżka i szafki z palety kolorów - do uzgodnienia z zamawiającym? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka 

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 11. Łóżko porodowe 

Czy Zamawiający dopuści łóżko 3 sekcyjne z łatwo wsuwaną pod leżę sekcją nóg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka 3 sekcyjnego z łatwo 

wsuwaną pod leżę sekcją nóg. 
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Pytanie nr 12. Łóżko porodowe 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 125 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w 

koła o średnicy 125 mm. 

 

Pytanie nr 13. Łóżko porodowe 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050 mm? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka o szerokości 

całkowitej 1050 mm. Zamawiający wskazuje, iż szerokość drzwi do pracowni wynosi 1000 mm. 

Wykonawca będzie zobowiązany zamontować łóżko w pracowni.  

 

Pytanie nr 14. Łóżko porodowe 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 645 do 875 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z regulacją 

wysokości leża w zakresie od 645 do 875 mm. 

 

Pytanie nr 15. Łóżko porodowe 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości i ułożenia sekcji pleców dokonywaną za 

pomocą pilota przewodowego (panelu sterującego)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka z regulacją 

wysokości i ułożenia sekcji pleców dokonywaną za pomocą pilota przewodowego (panelu 

sterującego). 

 

Pytanie nr 16. Łóżko porodowe 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w parę barierek bocznych tworzywowych, łatwo 

opuszczanych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w 

parę barierek bocznych tworzywowych, łatwo opuszczanych. 

 

Pytanie nr 17. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym z profili stalowych, malowanych 

proszkowo? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szafki z korpusem 

wykonanym z profili stalowych, malowanych proszkowo. 

 

Pytanie nr 18.Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w jedną szufladę i 1 szafkę zamykaną drzwiczkami? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szafki wyposażonej w 

jedną szufladę i jedną szafkę zamykaną drzwiczkami. 

 

Pytanie nr 19. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej 630 mm? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szafki o szerokości 

całkowitej 630 mm. 

 

Pytanie nr 20. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości całkowitej 400 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szafki o głębokości 

całkowitej 400 mm. 

 

Pytanie nr 11. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości całkowitej 940 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szafki o wysokości 

całkowitej 940 mm. 

 

Pytanie nr 12. Szafka przyłóżkowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości półki bocznej w zakresie od 800 do 1100 

mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania szafki z regulacją 

wysokości półki bocznej w zakresie od 800 do 1100 mm. 

 

 

Część nr 10 – Fotel ginekologiczny do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych – 1 sztuka 

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości 600 mm. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela o szerokości 600 

mm. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści fotel o długości 1780 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela o długości 1780 mm. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją wysokości w zakresie od 720 do 1080 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela z elektryczną 

regulacją wysokości w zakresie od 720 do 1080 mm. 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją oparcia pleców dokonywaną za pomocą pilota 

przewodowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela z elektryczną 

regulacją oparcia pleców dokonywana za pomocą pilota przewodowego. 
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Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją Trendelenburga i anty- Trendelenburga 

dokonywaną za pomocą pilota przewodowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela z elektryczną 

regulacją Trendelenburga i anty- Trendelenburga dokonywaną za pomocą pilota przewodowego. 

 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją Trendelenburga w zakresie 0-19°? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela z elektryczną 

regulacją Trendelenburga w zakresie 0-19°. 

 

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający dopuści fotel bez składanego podestu, a z regulacją wysokości dostosowywaną do 

wysokości pacjentki? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fotela bez składanego 

podestu, a z regulacją wysokości dostosowywaną do wysokości pacjentki. 

 

Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający dopuści fotel niewyposażony w podpory stopy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela niewyposażonego w 

podpory stopy. 

 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający dopuści fotel niewyposażony w podpory nóg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie fotela niewyposażonego w 

podpory nóg. 

 

Pytanie nr 10. 

Czy Zamawiający dopuści fotel niewyposażony w ramię kolposkopu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania fotela 

niewyposażonego w ramię kolposkopu.  

 

 

Część nr 12 A – Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego do Sal: 

Pielęgniarskiej wysokiej wierności - 2 sztuki 

Umiejętności pielęgniarskich - 2 sztuki 

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej 

 

Pytanie nr 1. 

Zamawiający wymaga, aby zaawansowany fantom pacjenta dorosłego był ubrany w spodnie i bluzę 

rozpinaną – czy Zamawiający dopuści do postępowania na warunkach równoważności inny strój – 

piżamę szpitalną? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fantomu w inny strój niż 

spodnie i bluza (np. piżamę). 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający wymaga, aby były również osłuchy perystaltyki (odgłosy normalne i patologiczne), 

gdyż to bardzo istotna cecha przy szkoleniu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fantomu z osłuchami 

perystaltyki (odgłosy normalne i patologiczne).   

 

Część nr 12 B – Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego do Sali ćwiczeń 

umiejętności pielęgniarskich - 1 sztuka 

Pytanie nr 1.  

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnej części Zaawansowanego fantomu 

pielęgnacyjnego pacjenta starszego wraz z wyposażeniem. Umożliwi to złożenie się większej ilości 

oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego do odrębnej 

części. Opis przedmiotu zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawców odrębnym pismem.  

 

Pytanie nr 2.  

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę ilości wymaganych odgłosów pracy płuc z 16 na 12 oraz o 

rezygnację z wymagania ruchomej szczęki. Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta 

opisany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego posiada tylko 12 odgłosów pracy płuc oraz nie 

podsiada ruchomej szczęki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający wydzieli pozycję „Fantom pielęgnacyjny osoby w podeszłym wieku” jako 

oddzielną, samodzielną część? Umożliwi to złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców co 

wpłynie pozytywnie na uzyskanie niższej ceny zakupu dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego do odrębnej 

części. Opis przedmiotu zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający wydzieli pozycję „Fantom pielęgnacyjny osoby w podeszłym wieku” jako 

oddzielną, samodzielną część? Umożliwi to złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców co 

wpłynie pozytywnie na uzyskanie niższej ceny zakupu dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego do odrębnej 

części. Opis przedmiotu zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawców odrębnym pismem. 
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Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający wydzieli pozycję „Fantom pielęgnacyjny osoby w podeszłym wieku” jako 

oddzielną, samodzielną część ? Umożliwi to złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców co 

wpłynie pozytywnie na uzyskanie niższej ceny zakupu dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego do odrębnej 

części. Opis przedmiotu zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje 

Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Część nr 13 – Trenażer – nauka zabezpieczenia dróg oddechowych dziecko do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści fantom spełniający wszystkie punkty specyfikacji z wyjątkiem wywołania 

obrzęku języka oraz nie posiadający podstawy z karbonu? Lub zmieni te parametry (możliwość 

wywołania obrzęku języka oraz podstawa z karbonu) z wymaganych na punktowane dodatkowo? 

Umożliwi to złożenie oferty na trwały, w pełni funkcjonalny i niezawodny symulator po 

korzystniejszej cenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 2.  

Zamawiający wymaga, aby model do intubacji był umieszczony na wytrzymałej podstawie z karbonu 

– czy Zamawiający dopuści do postępowania na warunkach równoważności model, którego podstawa 

jest wykonana z wytrzymałego i odpornego na zabrudzenia i odkształcenia materiału? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Część nr 15 – Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej 

Symulator porodowy niskiej wierności  do Sali umiejętności położniczych  - 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Model do nauki pielęgnacji odleżyn - Czy zamawiający zmieni zapis: "Zestaw musi składać się co 

najmniej z 6 modeli skórek prezentujących odleżyny od I do IV stopnia zaawansowania. Dzięki 

paskom modele będą instalowanie na fantomie." na "Zestaw musi składać się z modelu pośladków z 

co najmniej 4 ranami prezentującymi odleżyny od I do IV stopnia zaawansowania. " lub podobny? 

Umożliwi to złożenie oferty na w pełni funkcjonalny trenażer, przewyższający wymagania 

Zamawiającego, gdyż oferuje dodatkowe rany do pielęgnacji, w niższej cenie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu składającego się z 

modelu pośladków z co najmniej 4 ranami prezentującymi odleżyny od I do IV stopnia 

zaawansowania.  

 

Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 15  

Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał interaktywny model noworodka – czy Zamawiający 

dopuści do postępowania na warunkach równoważności model noworodka, który nie jest interaktywny 

i nie zmienia koloru skóry? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza zaoferowania modelu noworodka, który nie jest 

interaktywny i nie zmienia koloru skóry. 

 

Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 15  

Zamawiający wymaga, aby symulator posiadał sromy do szycia poporodowego – czy Zamawiający 

dopuści do postępowania na warunkach równoważności symulator z wargami sromowymi 

nieprzystosowanymi do szycia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza zaoferowania symulatora z wargami sromowymi 

nieprzystosowanymi do szycia. 

 

Część nr 16 – Wózek transportowo – reanimacyjny do Sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

– 2 sztuki 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy rozdziału IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia – w zakresie części 

nr 16, 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania 

umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydłuża termin wykonania zamówienia w zakresie części nr 16 

do 42 dni od zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy z hydrauliczną 

regulacja wysokości w zakresie 560 – 880 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy bez funkcji CPR 

oparcia pleców? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 
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Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy posiadający 

stalowe barierki boczne pokryte warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji 

antybakteryjnej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy z hydrauliczną 

regulacja wysokości w zakresie 560 – 880 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 10. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy bez funkcji CPR 

oparcia pleców? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 11. 

Czy Zamawiający w części 16 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy posiadający 

stalowe barierki boczne pokryte warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji 

antybakteryjnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 12. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o stabilnej konstrukcji opartej na systemie ramion wznoszących 

gwarantujących wysokie obciążenie wózka i bezawaryjną pracę? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 13. 

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wózka 740mm? Parametr ten różni się tylko o 1 cm od 

oczekiwanego. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 14. 

Czy Zamawiający dopuści regulację pleców w użytkowym zakresie od 0 do 65 stopni? Powyższa 

regulacja stosowana jest standardowo w większości wózków transportowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 15. 

Czy Zamawiający dopuści regulację antyTrendlenburga w zakresie 10 stopni? Powyższa regulacja 

stosowana jest standardowo w większości wózków transportowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 16. 

Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego piątego koła, ale z systemem jazdy na wprost i 

łatwego manewrowania? Jest to system równoważny w stosunku do piątego koła i przede wszystkim 

bezawaryjny.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 17. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z chromowanymi barierkami bocznymi? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 18. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym konstrukcja ramy oparta 

jest na dwóch ramionach płaskich, przegubowych w układzie trapezowym, stalowych, lakierowanych 

proszkowo? Rama odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 

Siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i 

zabezpiecza przed uderzeniami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 19. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja wysokości 

odbywa się w zakresie 560-930mm?  

Oferowana regulacja zapewnia niską pozycję wózka, aby umożliwić pacjentowi samodzielne wejście 

lub zejście z wózka.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 20. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja oparcia pleców 

odbywa się w zakresie 0-87⁰?  



 

 

21 

 

Oferowany zakres regulacji jest wystarczający do bezpiecznego i wygodnego ułożenia pacjenta w 

pozycji siedzącej bez ryzyka „przechylenia” pacjenta do przodu. Oferowany parametr nieznacznie 

odbiega od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 21. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja pozycji 

Trendeleburga i anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie 0-12⁰?  

Nie ma klinicznych podstaw, aby stwierdzić, że przechył Trendeleburga i anty-Trendelenburga w 

zakresie wyższym niż 12⁰ jest bardziej skuteczny w terapii pacjenta. Im wyższy przechył tym większe 

ryzyko, że pacjent w niekontrolowany sposób zsunie się z wózka lub materaca.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 22. 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek, w którym bezpieczne dopuszczalne obciążenie to 

180kg? Wartość ta wyraża również maksymalny ciężar pacjenta. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 23. 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek, którego ciężar bez akcesoriów to 138kg? Oferowany 

parametr nieznacznie odbiega od wymaganego przez Zamawiającego i nie będzie odczuwalny w 

codziennym wykorzystaniu wózka.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 24. 

Jest: 

- Całkowita długość wózka od 1950 mm do 2150 mm 

Czy zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej  ok.  208,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 25. 

Jest: 

- Całkowita szerokość wózka od 750 do 860 mm. 

Czy zamawiający dopuści wózek o całkowitej szerokości ok. 84,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 26. 

Jest: 

- z nieprzemakalnym materacem o grubości od 80 mm do 100 mm umożliwiający prowadzenie 

reanimacji 

Czy zamawiający dopuści materac o grubości 12 cm. umożliwiający  prowadzenie reanimacji? 

 



 

 

22 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 27. 

Jest: 

- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga min. 18° 

- Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 18° 

Czy zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 10°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 28. 

Jest: 

- Ciężar wózka bez akcesoriów max. 137 kg 

Czy zamawiający dopuści wózek o ciężarze bez akcesoriów o wadze 130 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 30. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości wózek do 

przewozu chorych w pozycji leżącej o parametrach: 

Wózek do transportu pacjentów, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.  

- Konstrukcja oparta na dwóch kolumnach,  

- Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych po obu 

stronach leża, w zakresie od 600 do 900 mm, 

- Całkowita długość wózka: 1960mm, 

- Całkowita szerokość wózka: 660mm, 

- Leże 2-segmentowe, umożliwiające prowadzenie reanimacji, z nieprzemakalnym materacem  

o grubości 80mm, umożliwiający prowadzenie reanimacji, 

- Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej zakresie 0-90° 

- Hydrauliczna regulacja przechyłów wzdłużnych, 

- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga: 12°, 

- Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga: 12°, 

- Funkcja CPR oparcia pleców, 

- Koła o średnicy 150mm z blokadą centralną oraz dodatkowym 5 kołem kierunkowym, 

- Barierki boczne wykonane z tworzywa, opuszczane pod leże wózka (opadanie barierek 

amortyzują dodatkowe sprężyny gazowe), 

- Bezpieczne dopuszczalne obciążenie: 250kg, 

- Maksymalny ciężar pacjenta 230kg, 

- Ciężar wózka bez akcesoriów 94kg, 

- Leże wyposażone w pasy stabilnie przytwierdzające materac, 

- W narożnikach wózka krążki odbojowe zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami, 

Wózek wyposażony w: 

✓ pojemnik lub kosz na rzeczy osobiste pacjenta, 

✓ wieszak infuzyjny z 4 hakami, 

✓ uchwyt, kosz  lub inne dedykowane miejsce na butlę z tlenem, 

✓ uchwyty na woreczki drenażowe umieszczony po obu stronach leża? 
Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza powyższego rozwiązania. 
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Pytanie nr 31.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający regulację oparcia pleców 

za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0o – 75o? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo-

reanimacyjnego posiadającego regulację oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0o – 

75o. 

 

Pytanie nr 32.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający zakres regulacji pozycji 

Trendelenburga 14,5 o? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego zakres regulacji pozycji Trendelenburga 14,5 o. 

 

Pytanie nr 33.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający zakres regulacji pozycji 

anty-Trendelenburga 13,5o?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga 13,5 o. 

 

Pytanie nr 34.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający funkcję CPR oparcia 

pleców realizowaną poprzez możliwość opuszczenia segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny 

gazowej, dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta po obu stronach leża? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego funkcję CPR oparcia pleców realizowaną poprzez możliwość 

opuszczenia segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, dźwignią umieszczoną od strony 

głowy pacjenta po obu stronach leża. 

 

Pytanie nr 35.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny wyposażony w barierki boczne 

wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z wykończeniem z estetycznego tworzywa, składane 

wzdłuż ramy leża? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z 

wykończeniem z estetycznego tworzywa, składane wzdłuż ramy leża. 

 

Pytanie nr 36. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 760 do 1070 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z regulacją wysokości leża w zakresie od 760 do 1070 mm 
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Pytanie nr 37. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2170 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego o długości całkowitej 2170 mm. 

 

Pytanie nr 38. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-63°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-63°. 

 

Pytanie nr 39. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją przechyłów wzdłużnych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z hydrauliczną regulacją przechyłów wzdłużnych. 

 

Pytanie nr 40. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 15°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 15°. 

 

Pytanie nr 41. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji anty-Trendelenburga 15°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z zakresem regulacji pozycji anty-Trendelenburga 15°. 

 

Pytanie nr 42. 

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w 5 koło kierunkowe? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego niewyposażonego w 5 koło kierunkowe. 

 

Pytanie nr 43. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne metalowe pokryte miękkim 

tworzywowym wykończeniem, opuszczane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego wyposażonego w barierki boczne metalowe pokryte miękkim tworzywowym 

wykończeniem, opuszczane. 

 

Pytanie nr 44. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem 220 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z bezpiecznym obciążeniem 220 kg. 
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Pytanie nr 45. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 580 do 890 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z regulacją wysokości leża w zakresie od 580 do 890 mm. 

 

Pytanie nr 46. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 720 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego o szerokości całkowitej 720 mm. 

 

Pytanie nr 47. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-75°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-75°. 

 

Pytanie nr 48. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 12°. 

 

Pytanie nr 49. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji anty-Trendelenburga 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego z zakresem regulacji pozycji anty-Trendelenburga 12°. 

 

Pytanie nr 50. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne metalowe pokryte tworzywowym 

wykończeniem, składane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie wózka transportowo – 

reanimacyjnego wyposażonego w barierki boczne metalowe pokryte tworzywowym wykończeniem, 

składane. 

 

Część nr 17 – Wózek transportowy do: 

Sali Pielęgniarskiej wysokiej wierności -  1 sztuka 

Sali umiejętności pielęgniarskich – 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja wysokości 

odbywa się w zakresie 560-930mm?  

Oferowana regulacja zapewnia niską pozycję wózka, aby umożliwić pacjentowi samodzielne wejście 

lub zejście z wózka.? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 
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Pytanie nr 2.  

Czy zmawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym ustawienie funkcji 

Trendeleburga i antyTrendelenburga odbywa się przy pomocy sterowników nożnych umieszczonych 

po obu stronach wózka?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek bez możliwości ustawienia pozycji 

antyTrendelenburga? Pozycji Trendelenburga ustawiana za pomocą ręcznego uchwytu umieszczonego 

pod segmentem pleców.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 4.  

Jest: 

Szerokość: 88 cm 

Czy zamawiający dopuści wózek o szerokości : 84,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 5.  

Jest: 

Wysokość: 57 - 99 cm 

Czy zamawiający dopuści wózek o wysokości : 61 – 89 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 6.  

Jest: 

Średnica kół: 12,5 cm 

Czy zamawiający dopuści wózek o średnicy kół: 200 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 7.  

Jest: 

Wymiary leża: 130x63 cm 

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża: 193,5 – 60 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 
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Pytanie nr 8.  

Jest: 

Kąt nachylenia podgłówka co najmniej: -25° - 60°  

Czy zamawiający dopuści wózek o kącie nachylenia podgłówka: 0° - 90°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 9.  

Jest: 

Dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg 

Czy zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 10.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w uchwyty do prowadzenia wykonane ze 

stali chromowanej?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

wyposażonego w uchwyty do prowadzenia wykonane ze stali chromowanej. 

 

Pytanie nr 11.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający system kół jezdnych wyposażony w 

centralną blokadę kół? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego system kół jezdnych wyposażonego w centralna blokadę kół. 

 

Pytanie nr 12.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający wyprofilowane w podstawie miejsce na 

butlę z tlenem i ubranie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego wyprofilowane w podstawie miejsce na butlę z tlenem i ubranie. 

 

Pytanie nr 13.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający szerokość 81 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego szerokość 81 cm. 

 

Pytanie nr 14.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający wysokość 58 – 91 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego wysokość 58-91 cm. 
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Pytanie nr 15.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający średnicę kół 20 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego średnicę kół 20 cm. 

 

Pytanie nr 16.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający wymiary leża 122 x 65,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego wymiary leża 122 x 65,5 cm. 

 

Pytanie nr 17.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający kąt nachylenia podgłówka w zakresie  

0o – 75o? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowego 

posiadającego kąt nachylenia podgłówka w zakresie 0o – 75o. 

 

Pytanie nr 18. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 750 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o szerokości 

całkowitej 750 mm. 

 

Pytanie nr 19. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 610 do 990 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją 

wysokości leża w zakresie od 610 do 990 mm 

 

Pytanie nr 20. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 200 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 

koła o średnicy 200 mm. 

 

Pytanie nr 21. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka wózek z regulacją 

oparcia pleców w zakresie 0-65°. 

 

Pytanie nr 22. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 510 do 890 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją 

wysokości leża w zakresie od 510 do 890 mm. 
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Pytanie nr 23. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-85°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją oparcia 

pleców w zakresie 0-85°. 

 

Część nr 18 – Wózek transportowy zabiegowy do Sali symulacji z zakresu ALS – 2 sztuki 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy rozdziału IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia – w zakresie części 

nr 18 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od dnia podpisania 

umowy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydłuża termin wykonania zamówienia w zakresie części nr 18 

do 42 dni od zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy z hydrauliczną 

regulacja wysokości w zakresie 560 – 880 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy bez funkcji CPR 

oparcia pleców? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. A dopuści wysokiej jakości wózek transportowy posiadający 

stalowe barierki boczne pokryte warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji 

antybakteryjnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 
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Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy z hydrauliczną 

regulacja wysokości w zakresie 560 – 880 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy o regulacji 

pozycji  anty-Trendelenburga w zakresie 0 - 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 10. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy bez funkcji CPR 

oparcia pleców? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 11. 

Czy Zamawiający w części 18 pkt. C dopuści wysokiej jakości wózek transportowy posiadający 

stalowe barierki boczne pokryte warstwą lakieru epoksydowego z dodatkiem substancji 

antybakteryjnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 12. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o stabilnej konstrukcji opartej na systemie ramion wznoszących 

gwarantujących wysokie obciążenie wózka i bezawaryjną pracę? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 13. 

Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość wózka 740mm? Parametr ten różni się tylko o 1 cm od 

oczekiwanego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 14. 

Czy Zamawiający dopuści regulację pleców w użytkowym zakresie od 0 do 65 stopni? Powyższa 

regulacja stosowana jest standardowo w większości wózków transportowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 



 

 

31 

 

Pytanie nr 15. 

Czy Zamawiający dopuści regulację antyTrendlenburga w zakresie 10 stopni? Powyższa regulacja 

stosowana jest standardowo w większości wózków transportowych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 16. 

Czy Zamawiający dopuści wózek bez dodatkowego piątego koła, ale z systemem jazdy na wprost i 

łatwego manewrowania? Jest to system równoważny w stosunku do piątego koła i przede wszystkim 

bezawaryjny.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 17. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z chromowanymi barierkami bocznymi? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 18. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym konstrukcja ramy oparta 

jest na dwóch ramionach płaskich, przegubowych w układzie trapezowym, stalowych, lakierowanych 

proszkowo? Rama odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. 

Siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i 

zabezpiecza przed uderzeniami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 19. 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja wysokości 

odbywa się w zakresie 560-930mm?  

Oferowana regulacja zapewnia niską pozycję wózka, aby umożliwić pacjentowi samodzielne wejście 

lub zejście z wózka.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 20. 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek bez oddzielnej funkcji CPR?  

Regulacja oparcia pleców w zależności od modelu odbywa się przy pomocy sprężyny gazowej 

regulowanej uchwytem w segmencie pleców lub pedałami nożnymi. W razie konieczności reanimacji 

należy skorzystać z tej funkcji. Regulacja poszczególnych segmentów w wózkach transportowych 

odbywa się mechaniczne w związku, z czym nie ma konieczności stosowania dodatkowej funkcji 

CPR, która w rezultacie będzie działać jak podstawowe funkcje regulacyjne.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 21. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja oparcia pleców 

odbywa się w zakresie 0-87⁰?  
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Oferowany zakres regulacji jest wystarczający do bezpiecznego i wygodnego ułożenia pacjenta w 

pozycji siedzącej bez ryzyka „przechylenia” pacjenta do przodu. Oferowany parametr nieznacznie 

odbiega od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 22. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek, w którym regulacja pozycji 

Trendeleburga i anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie 0-12⁰?  

Nie ma klinicznych podstaw, aby stwierdzić, że przechył Trendeleburga i anty-Trendelenburga w 

zakresie wyższym niż 12⁰ jest bardziej skuteczny w terapii pacjenta. Im wyższy przechył tym większe 

ryzyko, że pacjent w niekontrolowany sposób zsunie się z wózka lub materaca. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 23. 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek, w którym bezpieczne dopuszczalne obciążenie to 

180kg? Wartość ta wyraża również maksymalny ciężar pacjenta.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 24. 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek, którego ciężar bez akcesoriów to 138kg? Oferowany 

parametr nieznacznie odbiega od wymaganego przez Zamawiającego i nie będzie odczuwalny w 

codziennym wykorzystaniu wózka.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 25. 

Jest:  

- Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni umieszczonych po obu stronach leża, lub za 

pomocą sterownika nożnego, w zakresie od 630 do 950 mm (+/- 50 mm) 

Czy zamawiający dopuści  regulację w zakresie  61 – 89 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 26. 

Jest: 

- Całkowita długość wózka od 1950 mm do 2150 mm 

Czy zamawiający dopuści wózek o całkowitej długości:  208,5 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 27. 

Jest: 

- Całkowita szerokość wózka od 750 do 860 mm 

Czy zamawiający dopuści wózek o całkowitej szerokości: 84,5 cm? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 28. 

Jest:  

- z nieprzemakalnym materacem o grubości od 80 mm do 100 mm umożliwiający prowadzenie 

reanimacji 

Czy zamawiający dopuści materac o grubości: 12 cm. umożliwiający prowadzenie reanimacji? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 29. 

Jest: 

- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga min. 18° 

- Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 18° 

Czy zamawiający dopuści zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie 

10°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  

 

Pytanie nr 30. 

Jest:  

- Ciężar wózka bez akcesoriów max. 137kg 

Czy zamawiający dopuści ciężar wózka bez akcesoriów na poziomie 130 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 31. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości 

wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej o parametrach: 
Wózek do transportu pacjentów, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r.  

- Konstrukcja oparta na dwóch kolumnach,  

- Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych po obu 

stronach leża, w zakresie od 600 do 900 mm, 

- Całkowita długość wózka: 1960mm, 

- Całkowita szerokość wózka: 660mm, 

- Leże 2-segmentowe, umożliwiające prowadzenie reanimacji, z nieprzemakalnym materacem  

o grubości 80mm, umożliwiający prowadzenie reanimacji, 

- Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej zakresie 0-90° 

- Hydrauliczna regulacja przechyłów wzdłużnych, 

- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga: 12°, 

- Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga: 12°, 

- Funkcja CPR oparcia pleców, 

- Koła o średnicy 150mm z blokadą centralną oraz dodatkowym 5 kołem kierunkowym, 

- Barierki boczne wykonane z tworzywa, opuszczane pod leże wózka (opadanie barierek 

amortyzują dodatkowe sprężyny gazowe), 

- Bezpieczne dopuszczalne obciążenie: 250kg, 

- Maksymalny ciężar pacjenta 230kg, 

- Ciężar wózka bez akcesoriów 94kg, 

- Leże wyposażone w pasy stabilnie przytwierdzające materac, 
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- W narożnikach wózka krążki odbojowe zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami, 

Wózek wyposażony w: 

✓ pojemnik lub kosz na rzeczy osobiste pacjenta, 

✓ wieszak infuzyjny z 4 hakami, 

✓ uchwyt, kosz  lub inne dedykowane miejsce na butlę z tlenem, 

✓ uchwyty na woreczki drenażowe umieszczony po obu stronach leża? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 32.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający regulację oparcia pleców 

za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0o – 75o? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego regulację oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0o – 

75o. 

 

Pytanie nr 33.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający zakres regulacji pozycji 

Trendelenburga 14,5o? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego zakres regulacji pozycji Trendelenburga 14,5o. 

 

Pytanie nr 34.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający zakres regulacji pozycji 

anty-Trendelenburga 13,5o?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga 13,5o. 

 

Pytanie nr 35.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny posiadający funkcję CPR oparcia 

pleców realizowaną poprzez możliwość opuszczenia segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny 

gazowej, dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta po obu stronach leża? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego posiadającego funkcję CPR oparcia pleców realizowaną poprzez możliwość 

opuszczenia segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, dźwignią umieszczoną od strony 

głowy pacjenta po obu stronach leża. 

 

Pytanie nr 36.  

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowo – reanimacyjny wyposażony w barierki boczne 

wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z wykończeniem z estetycznego tworzywa, składane 

wzdłuż ramy leża? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania wózka transportowo – 

reanimacyjnego wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z 

wykończeniem z estetycznego tworzywa, składane wzdłuż ramy leża. 
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Pytanie nr 37. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 760 do 1070 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją 

wysokości leża w zakresie od 760 do 1070 mm. 

 

Pytanie nr 38. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2170 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o długości 

całkowitej 2170 mm. 

 

Pytanie nr 39. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-63°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją oparcia 

pleców w zakresie 0-63°. 

 

Pytanie nr 40. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją przechyłów wzdłużnych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z hydrauliczną 

regulacją przechyłów wzdłużnych. 

 

Pytanie nr 41. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 15°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z zakresem regulacji 

pozycji Trendelenburga 15°. 

 

Pytanie nr 42.  

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji anty-Trendelenburga 15°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z zakresem regulacji 

pozycji anty-Trendelenburga 15°. 

 

Pytanie nr 43. 

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w 5 koło kierunkowe? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania wózka 

niewyposażonego w 5 koło kierunkowe. 

 

Pytanie nr 44. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne metalowe pokryte miękkim 

tworzywowym wykończeniem, opuszczane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania wózka wyposażonego 

w barierki boczne metalowe pokryte miękkim tworzywowym wykończeniem, opuszczane. 

 

Pytanie nr 45. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem 220 kg? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z bezpiecznym 

obciążeniem 220 kg 

 

Pytanie nr 46. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie od 580 do 890 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją 

wysokości leża w zakresie od 580 do 890 mm. 

 

Pytanie nr 47. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 720 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o szerokości 

całkowitej 720 mm. 

 

Pytanie nr 48. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-75°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją oparcia 

pleców w zakresie 0-75°. 

 

Pytanie nr 49. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z zakresem regulacji 

pozycji Trendelenburga 12°. 

 

Pytanie nr 50. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z zakresem regulacji pozycji anty-Trendelenburga 12°? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z zakresem regulacji 

pozycji anty-Trendelenburga 12°. 

 

Pytanie nr 51. 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne metalowe pokryte tworzywowym 

wykończeniem, składane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 

barierki boczne metalowe pokryte tworzywowym wykończeniem, składane. 

 

Część nr 19 – Wyposażanie Centrum Symulacji Medycznej 

Aparat KTG do Sali porodowej – 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości aparat KTG bez możliwości analizy 

akceleracji, decelearcji i zmienności krótkoterminowej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  
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Część nr 22 – Pompa infuzyjna objętościowa do Sali: Szpitalny Oddział Ratunkowy  – 2 sztuki 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną pompę objętościową z dokładnością dozowania +/-5%, 

zgodnie z PN-EN 60601-2-24?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną pompę objętościową z zakresem objętości dozowania w 

zakresie od 0,1 - 20 000 ml?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 3.  

Czy Zamawiający dopuści nowoczesną pompę objętościową o klasie ochrony II, typ CF, odporność na 

defibrylację, IP22?  

W normie medycznej IEC/EN 60601-1-1 zarówno klasa I jak i II traktowane są równorzędnie, bez 

wyróżniania którejkolwiek z klas ze względu na własności elektryczne czy bezpieczeństwo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 4.  

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesna pompa strzykawkowa była wyposażona w 3,2 

calowy animowany ekran kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 8 cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga powyższego rozwiązania. 

 

Część nr 23 - Podnośnik pacjenta do Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności – 1 zestaw 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy podnośnik pacjenta, którego masa własna 

nie przekracza 46kg? Podnośnik umożliwia podnoszenie pacjentów o wadze do 182kg.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania podnośnika  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej kasy podnośnik pacjenta, którego minimalna 

wysokość podnoszenia to 878mm? Oferowany parametr pozwala na podniesienie pacjenta nawet z 

podłogi. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania podnośnika  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej kasy podnośnik pacjenta, którego maksymalna 

wysokość podnoszenia to 2105mm? Oferowany parametr jest lepszy niż wymagany przez 
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Zamawiającego, ponieważ ma wpływ na większy zakres ruchu podnośnika, a co za tym idzie daje 

możliwość współpracy podnośnika również z wyższymi powierzchniami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania podnośnika  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 4. 

Czy szerokość podstawy jezdnej ma być mierzona od wewnątrz czy od zewnątrz?  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy podnośnik pacjenta, w którym regulacji 

podstawy jezdnej (mierzona od zewnątrz) odbywa się w zakresie 755-1371mm, a mierzona wewnątrz 

518-1231mm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania podnośnika  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający opisując parametr „Promień skrętu min. 1350mm +/-20mm”, nie popełnił omyłki i 

nie miał na myśli średnicy skrętu?  

Czy Zamawiający dopuści podnośnik, którego średnica skrętu to 1444mm?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy podnośnik pacjenta, w którym 

maksymalna wysokość podstawy jezdnej do 113mm? Podnośnik jest kompatybilny z większością 

łóżek, wózków transportowych i innego wyposażenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 7. 

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby podnośnik wyposażony był w dwa wymienne 

akumulatory oraz jedną ładowarkę? Rozwiązanie takie pozwala na ciągłą pracę podnośnika (jedna 

bateria w urządzenia, druga cały czas się ładuje) bez konieczności odstawiania go celem doładowania 

baterii. Dodatkowym atutem proponowanego rozwiązania jest zminimalizowanie ryzyka 

przypadkowego wyrwania przewodu zasilającego, w momencie, kiedy podnośnik podłączony jest do 

ładowania. Ładowarka dostarczona jest z wygodnym wieszakiem, który można zamontować w 

miejscu wygodnym dla personelu.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania podnośnika  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 8. 

Prosimy o wyjaśnienie, jakie znaczenie dla Zamawiającego ma „Moc siłownika przy podnoszeniu 

min. 8000N” i w jaki sposób ma być ona zmierzona?  

Oferowany podnośnik jest zaprojektowany, wykonany i wyposażony w podzespoły, które zapewniają 

bezpieczne i sprawne podnoszenie pacjentów o masie do 182kg. Wymóg podawania tak szczegółowej 

informacji technicznej dotyczącej podzespołów może mieć na celu ograniczenie uczestnictwa w 

postępowaniu części oferentów.  
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Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia tego parametru? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga się urządzenia, które zapewnia Udźwig do 160 kg, 

natomiast odstępuje od wymogu „Moc siłownika przy podnoszeniu min. 8000N”. 

 

Pytanie nr 9. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy podnośnik wyposażony w nosidło typu 

„hamak” dla pacjenta dorosłego (L) bez odpinanego zagłówka? Nosidło w sekcji głowy posiada 

tworzywowe lamele usztywniające tę część i zabezpieczające głowę pacjenta przed niekontrolowanym 

odchyleniem.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania podnośnika  

o wyspecyfikowanych parametrach. 

 

Pytanie nr 10. 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ze względów bezpieczeństwa nosidło miało wytrzymałość 

zwiększoną do min. 270kg?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wymaga zaoferowania nosidła z wytrzymałością do min. 

270 kg, ale dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 11. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek-wannę bez dostępnej funkcji Trendelenburga i 

antyTrendelenburga?  

Leże wózka jest delikatnie pochylone w stronę stóp, aby zapewnić swobodny odpływ wody. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 12. 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wanny służącej do kąpieli pacjenta w łóżku, 

ewentualnie wydzieli ten element do osobnego pakietu?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 13. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu elementu zestawu, 

jakim jest „Wanna przeznaczona do kąpieli w łóżku”?  

Pozwoli to wziąć udział w postępowaniu większej ilości wykonawców i umożliwi Zamawiającemu 

wybór możliwie najkorzystniejszej oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 

 

Pytanie nr 14. 

Czy Zamawiający oczekuje podnośnika z podstawą nóg otwieraną mechanicznie czy elektrycznie? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga, aby podstawa nóg była otwierana elektrycznie. 
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Pytanie nr 15. 

Czy Zamawiający dopuści podnośnik różniący się nieznacznie od opisanego, następującymi 

parametrami: 

Udźwig do 180 kg. 

Minimalna wysokość podnoszenia 620 mm.  

Promień skrętu min. 1380 mm  

Wysokość podstawy max. 113 mm.  

Spełniający pozostałe wymagania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 16. Wózek transportowo-kąpielowy (wózek-wanna do kąpieli) 

Prosimy o dopuszczenie wanny montowanej na leże za pomocą wkrętów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 17. Wózek transportowo-kąpielowy (wózek-wanna do kąpieli) 

Prosimy o odstąpienie od wymogu automatycznego poziomowania leża przy opuszczaniu na łóżko 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 18. Wózek transportowo-kąpielowy (wózek-wanna do kąpieli) 

Prosimy o dopuszczenie wózko-wanny o następujących wymaganiach: 

Długość całkowita wózka: 209,5 cm 

Szerokość całkowita wózka: 73 cm 

Obciążenie dopuszczalne (pacjent + woda) 180 kg 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 19. Wanna przeznaczona do kąpieli w łóżku 

Prosimy o odstąpienie od wymogu spełnienia parametru dopuszczalnego obciążenia (ciężar pacjenta), 

z uwagi na to, że parametr ten nie dotyczy wanny do kąpieli w łóżku, a samego łóżka, na którym 

wanna jest zamocowana 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Część nr 24 - Trenażer – badanie oka do Sali -  Pracownia umiejętności technicznych – 3 

sztuki 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt o poniższych parametrach: 

Symulator oka korzystający z technologii wysokiej rozdzielczości cyfrowego ekranu - zwiększającej 

realizm i doświadczenie szkoleniowe.  

Symulator badania oczu zawiera 36 przypadków (cukrzycy, częste i rzadziej spotykane schorzenia 

siatkówkowe), praktyczne ćwiczenia w badaniu oczu oraz z zastosowaniem oftalmoskopu.  

Retinopatia cukrzycowa (zgodnie z krajowymi programami badań przesiewowymi Wielkiej Brytanii, 

Europy i WHO)  

1.Retinopatia cukrzycowa prosta  

2.Makulopatia  

3.Retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna  
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4.Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna  

5.Nowe naczynia tarczy nerwu wzrokowego  

6.Laser  

7. Fotokoagulacja  

8. Retinopatia cukrzycowa trudna do oceny  

Częste choroby oczu  

9. Siatkówka prawidłowa  

10. Jaskra  

11. Obrzęk tarczy nerwu wzrokowego  

12. Zanik nerwu wzrokowego  

13. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (suche)  

14. Retinopatia nadciśnieniowa  

15. Zakrzep żyły środkowej siatkówki  

16. Niedrożność (zator) tętnicy środkowej siatkówki  

17. Druzy  

18. Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki  

19. Zmielinizowane włókna nerwowe (włókna rdzenne)  

20. Wysoka krótkowzroczność  

21. Zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki  

Rzadsze choroby oczu  

22. Zakrzep przedsiadkówkowej żyły  

23. Liczne(mnogie) krwotoki siatkówkowe  

24. Odwarstwienie siatkówki  

25. Pasma naczyniaste  

26. Łagodne znamię barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego  

27. Czerniak złośliwy  

28. Krwotok do plamki żółtej  

29. Znamię barwnikowe naczyniówki  

30. Blizna plamkowa (toksoplazma)  

31. Cytomegalowirusowe zapalenie siatkówki  

32. Lipemia siatkówki  

33.Poszerzone naczynia nadtwardówkowe  

34. Sierp krótkowzroczny- Prawidłowe naczynia naczyniówkowowe  

35. Ustępujący krwotok do ciała szklistego  

36. Oparzenie plamki 

Strona z informacjami o proponowanym produkcie: http://www.adam-

rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=3603&cid=383 

Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert 

konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia o 

wyspecyfikowanych parametrach.  

 

Część nr 25 - Trenażer – badanie ucha do Sali -  Pracownia umiejętności technicznych – 3 

sztuki 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt o poniższych parametrach: 

Symulator umożliwia praktyczną naukę oraz ćwiczenie badania ucha. Składa się z modelu głowy z 11 

wymiennymi, elastycznymi uszami o naturalnej budowie wewnętrznej i zewnętrznej. Modele uszu są 

oznaczone i umożliwiają rozpoznanie różnych patologii. Wyjątek stanowi jeden model ucha, który jest 

nieoznaczony, służący do ćwiczenia usuwania woskowiny.  

Symulator umożliwia rozpoznanie następujących stanów:  

 

http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=3603&cid=383
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=3603&cid=383
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- Normalna błona bębenkowa,  

- Surowicze zapalenie ucha środkowego z płynem surowiczym,  

- Śluzowe zapalenie ucha środkowego  

- Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perforacją,  

- Normalna błona bębenkowa z pochyłym kanałem.  

- Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z dużą perforacją,  

- Perlakowe zapalenie ucha środkowego A  

- Perlakowe zapalenie ucha środkowego B  

- Zapalenia ucha środkowego z niedodmą  

- Zapalenia ucha środkowego z tympanoskleroza 

 

Zestaw zawiera: trenażer do badania ucha(11 wymiennych uszu), 2 buteleczki syntetycznej 

woskowiny, płytę CD, walizkę do bezpiecznego przechowywania i transportu. 

 

Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert 

konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza na zasadzie równoważności produkt o powyższych 

parametrach. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt o poniższych parametrach: 

• Model do nauki badania uszu. 

• Obrazy błony bębenkowej przedstawiają zmiany chorobowe często obserwowane u pacjentów z 

problemami ucha środkowego.   

• Model został zaprojektowany tak, by możliwe było zastosowanie wziernika.    

CECHY 

• Anatomicznie poprawny model z paskiem 12 zdjęć endoskopowych przedstawiających różne 

zmiany. 

SCHORZENIA 

• Prawidłowa błona bębenkowa 

• Ostre zapalenie ucha środkowego 

• Ostre zapalenie ucha środkowego - bez punktów orientacyjnych 

• Ustąpienie wysięku z ucha środkowego 

• Tympanoskleroza 

• Drenik tympanostomijny 

• Czop woszczynowy 

• Ostra infekcja ucha środkowego 

• Surowicze zapalenie ucha środkowego 

• Płyn za błoną bębenkową 

• Surowicze zapalenie ucha środkowego II 

• Perforacja błony bębenkowej 

Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert 

konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o powyższych 

parametrach z powodu braku możliwości wykonywania ćwiczeń mycia uszu, zakraplania  i  usuwania 

woskowiny. 
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Część nr 26 - Trenażer do oceny postępu porodu do: 

 Sali umiejętności położniczych  – 2 sztuki 

 

Pytanie nr 1. 

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom nie będący modelem miednicy kobiety, 

lecz posiadający wszystkie funkcjonalności zawarte w opisie?  Opisana zmiana nie ograniczy 

funkcjonalności fantomu, a umożliwi złożenie oferty na sprzęt po znacznie korzystniejszej cenie. 

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom nie posiadający gotowych modułów 

macicy z patologiami, ale wkłady symulujące stopnie rozwarcia szyjki macicy? Opisana zmiana nie 

ograniczy funkcjonalności fantomu, a umożliwi złożenie oferty na sprzęt po znacznie korzystniejszej 

cenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu o powyższych 

parametrach.  

 

Część nr 27 – Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej: 

Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności – 2 zestawy 

Sali umiejętności pielęgniarskich – 2 zestawy 

 

Pytanie nr 1. Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej 

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej, złożony z: 

1. Zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy z pompą. 

Prosimy o dopuszczenie materaca zmiennociśnieniowego, będącego wyrobem medycznym w klasie I, 

przeznaczonego do profilaktyki i leczenia odleżyn do II stopnia włącznie ( w 4-stopniowej skali), o 

parametrach opisanych poniżej: 

1 Materac zmiennociśnieniowy – nakładka na materac piankowy - składający się z  16 komór 

poprzecznych wykonanych z poliuretanu, trwale zespolonych (budowa monolityczna) w celu 

eliminacji ryzyka kontaktu pacjenta z podłożem 

2 Skuteczność profilaktyki i leczenia odleżyn do 2 stopnia włącznie według skali 4 stopniowej u  

pacjentów o wadze do 150 kg 

3 Materac w formie nakładki na materac szpitalny 

4 Rozmiar materaca 85 x 200 cm  

5 Wysokość 13 cm 

6 Maksymalna waga materaca 4 kg 

7 Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian co  druga w stałym cyklu 10 

min. 

8 Funkcja trybu statycznego pielęgnacyjnego 

9 Obniżone komory w sekcji pięt w celu optymalnej redystrybucji ciśnienia wywieranego na 

pięty 

10 Materac zapewniający nacisk na ciało pacjenta poniżej 20 mmHg w  czasie przynajmniej 30% 

cyklu pracy materaca u pacjentów o wadze  90 kg +/- 5% - do potwierdzenia wykresem ucisku 

wywieranym na  ciało pacjenta przez pojedynczą komorę w cyklu 10 min. 

11 Elastyczne pasy do mocowania na materacu piankowym, 

12 Materac wyposażony w zawór CPR 

13 Wbudowany filtr powietrza 

14 Wskaźnik niskiego ciśnienia  

15 Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny – pompę  z możliwością  zawieszenia go na 



 

 

44 

 

ramie łóżka 

16 Wydajność pompy 6 l/min. 

17 Ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane w zależności od wagi i ułożenia pacjenta 

według wskazań czytelnej etykiety umieszczonej na pompie w zakresie od 20 mmHg (±10) do 

60 mmHg(±20) 

18 Cicha praca pompy - max 21dB 

19 Maksymalna waga pompy 2 kg 

20 Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, o gramaturze 

min. 170 gr/m2 wykonany z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności 

pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, 

przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji 

powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu 

minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizacji zanieczyszczeń z krwi,  o wysokim 

standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na 

penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie 

21 Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na 

pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, 

dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, 

instrukcja prania pokrowca. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 2. Komplet pozycjonerów żelowych 

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów żelowych, wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające 

ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie, o 

następujących właściwościach: 

Pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, 

rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące 

przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie 

powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna 

ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna 

ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej,  do dezynfekcji ogólnie 

dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni  RTG 

i MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu. Do naprawy pozycjonerów 

producent przewidział własny, dedykowany zestaw naprawczy. 

Pozycjonery mogą być chłodzone do temperatury -12°C i ogrzewane do temperatury +40°C 

- Pozycjoner pod piętę wklęsły z podstawą o wymiarach  180 x 100 x 70 mm  

- Pozycjoner pod głowę wklęsły w kształcie krążka, o wymiarach 200 x 45 mm 

- Pozycjoner pod tułów z podcięciem o wymiarach 990 x 500 x 10  

- Pozycjoner pod nogę o wymiarach 395 x 245 x 10 

- Pozycjoner pod ramię/przedramię o wymiarach 319 x 115 x 10  

- Półwałek z płaskim spodem o wymiarach 405 x 95 x 75  

- Zestaw naprawczy 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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Pytanie nr 3. Urządzenie rolkowe 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia rolkowego o wymiarach: 640 mm szerokości, 360 mm długości i 

30 mm wysokości. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 4. Łatwoślizg 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łatwoślizg posiadał wszyte uchwyty boczne – w celu 

dodatkowego ułatwienia przesuwania pacjenta?  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

 

Część nr 28 - Inkubator do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych – 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1. 

Obecnie na rynku występuje wielu Wykonawców oferujących inkubatory noworodkowe. Jednakże 

sposób opisu przedmiotu zamówienia, wskazuje jednoznacznie na produkt firmy Atom oferowany 

przez firmę Dutchmed. Poniżej odniesiemy się do poszczególnych wymogów, które muszą być 

rozpatrywane łącznie, uniemożliwiając złożenie ważnej oferty różnym wykonawcom. 

 

- Automatyczna regulacja temperatury na podstawie pomiarów na skórze noworodka i w 

powietrzu, 

- Automatyczna regulacja nawilżania, 

- Kopuła dwuścienna z aktywną ścianką – spełnia wyłącznie produkt firmy Atom, 

- Automatyczna kurtyna ciepłego powietrza, 

- Szeroka otwierana ściana przednia kopuły zapewniająca łatwy i wygodny dostęp do dziecka, 

- Elektrostatyczny system filtrujący – spełnia wyłącznie produkt firmy Atom, 

- Poziom hałasu wewnątrz inkubatora < 43 dB! – spełnia wyłącznie firma Atom, 

- Szerokość – ok.100 cm – spełnia wyłącznie firma Atom, 

- Głębokość ok. 60 cm – spełnia wyłącznie firma Atom, 

- Wysokość – ok. 136 cm – spełnia wyłącznie firma Atom, 

- Waga ok. 80 kg – spełnia wyłącznie firma Atom, 

- Tryb sterowania wilgotnością – automatyczny 

- Alarm wizualny i dźwiękowy 

- Szuflada na kasety RTG pozwalająca na wykonanie badania bez  konieczności zmiany pozycji 

pacjenta. 

 

 

W paragrafie III. Opis przedmiotu zamówienia SIWZ Zamawiający stwierdza: 

„Mając na uwadze przepisy Ustawy Pzp., Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na 

podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Pzp, traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne 

określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie 

oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w 

stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego 

przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie jakościowym. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu o parametrach i właściwościach 

równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania iż:  
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8.1. oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, w 

szczególności, że jest on tożsamy pod względem jakościowym i funkcjonalnym;  

8.2. użycie zaoferowanego produktu o parametrach/właściwościach równoważnych, nie wiąże się z 

koniecznością nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych.” 

 

Czy biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że przedmiot zamówienia ma służyć celom dydaktycznym, 

podane w SIWZ szczegółowe dane techniczno – funkcjonalne należy traktować jako orientacyjne pod 

względem dokładności spełnienia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że parametry techniczne określające przedmiot zamówienia 

traktuje jako warunki minimalne 

 

Pytanie nr 2. 

Czy biorąc pod uwagę przeznaczenie inkubatora, nie byłoby wskazane aby sprzęt wyposażony był w 

automatyczną regulację stężenia tlenu, tak aby można było prowadzić symulację tlenoterapii jako 

bardzo ważny element leczenia, ale i bezpieczeństwa pacjenta? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora wyposażonego 

w automatyczną regulację stężenia tlenu, tak aby można było prowadzić symulację tlenoterapii jako 

bardzo ważny element leczenia, ale i bezpieczeństwa pacjenta. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy biorąc pod uwagę przeznaczenie inkubatora, nie byłoby wskazane aby sprzęt wyposażony był w 

obrotową podstawę z przeciwodleżynowym materacykiem, jako elementy mające bezpośredni wpływ 

na jakość prowadzonego leczenia pacjenta, leżące u podstaw Developmental Care? 

Rozwiązanie takie oferuje kilku Wykonawców. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza inkubator może być wyposażony w obrotową 

podstawę z przeciwodleżynowym materacykiem. 

 

Pytanie nr 4. Dotyczy zapisów SIWZ, Termin wykonania zamówienia 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, 

do 56 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie: 

- Część nr 28 - Inkubator do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych – 1 sztuka. 

Powyższe podyktowane jest wydłużonym czasem produkcji wynikającym z konieczności 

dostosowania indywidualnego zamówienia do specyfikacji technicznej Zamawiającego. Pozytywne 

ustosunkowanie się do prośby umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty firmie będącej światowym 

liderem na rynku sprzętu medycznego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydłuża termin wykonania zamówienia w zakresie części nr 28 

do 42 dni od zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści inkubator z poziomem hałasu wewnątrz inkubatora 47 dB? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora z poziomem 

hałasu wewnątrz inkubatora 47 dB. 
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Pytanie nr 6.  

Czy Zamawiający dopuści inkubator o wymiarach: wysokość 140 cm, szerokość 104 cm, głębokość 

75 cm i masie 95,5 kg? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora o wymiarach: 

wysokość 140 cm, szerokość 104 cm, głębokość 75 cm i masie 95,5 kg. 

 

 

Część nr 29 – Stanowisko do iniekcji do: 

Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności  - 1 zestaw 

Sali umiejętności pielęgniarskich – 1 zestaw 

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom ramienia spełniający wszystkie pozostałe 

wymagane parametry lecz oferujący symulację żył: odpromieniowej, odłokciowej, pośrodkowo 

łokciowej i śródręcza? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.  

 

Część nr 30 – Fantom noworodka pielęgnacyjny i podstawowej opieki 

medycznej do Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka  

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający zrezygnuje lub doda do parametrów punktowanych parametry: „wykonany 

z tworzywa, które nie ulegnie zniszczeniu po wielokrotnym zamoczeniu w wodzie” oraz „możliwości 

ćwiczenia iniekcji śródskórnych”, gdyż opisany produkt zgodnie z instrukcją producenta nie posiada 

podanych parametrów. Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym 

samym uzyskanie ofert konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że doda do parametrów punktowanych parametry: „wykonany 

z tworzywa, które nie ulegnie zniszczeniu po wielokrotnym zamoczeniu w wodzie” oraz „możliwości 

ćwiczenia iniekcji śródskórnych”. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany 

specyfikacji, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem.  

 

Pytanie nr 2.  

Czy doszło do pomyłki pisarskiej: „(…) 2 poduszki do wstrzyknięć w udo i biodro (…)”? Jeżeli tak 

uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: „2 poduszki do wstrzyknięć w udo”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że prawidłowy zapis brzmi: „2 poduszki do wstrzyknięć w udo”. 

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji, o czym zawiadomi 

Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Część nr 31 – Fantom wcześniaka – (dziewczyna) do Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka  

 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności fantom posiadający 

następujące cechy: 
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Fantom symuluje 25-tygodniowego noworodka. Całkowicie elastyczny, umożliwia ćwiczenie wielu 

powszechnych procedur. Posiada realistyczne rozmiary prawdziwego wcześniaka bez napięcia 

mięśniowego. Prosty w użyciu, nie wymaga specjalistycznego sprzętu, mobilny.  

Cechy, funkcje, procedury możliwe do zastosowania:  

- łatwe do wymiany modułowe drogi oddechowe (dwie sztuki w komplecie),  

- łatwe do wymiany modułowe bloki klatki piersiowej zawierające płuca (w zestawie unoszące się 

jednostronnie i dwustronnie),  

- symulacja oddechu podczas wentylacji, ruchoma klatka piersiowa,  

- możliwość intubacji (rurki ET) i wentylacji,  

- drenaż klatki piersiowej (zakładanie i pielęgnacja, bez wypływu płynu),  

- pielęgnacja i zmiana pieluszki (pieluszka w komplecie),  

- zgłębnikowanie - możliwość zakładania zgłębnika przez jedno z nozdrzy (możliwe użycie płynu),  

- IV - posiada 4 typowe miejsca dostępowe (prawy skalp, prawa stopa, lewe ramię, lewa dłoń). 

Możliwe symulowanie procedury wkłuć oraz pielęgnacja, wbudowane naczynia nie dają możliwości 

aspiracji płynów,  

- symulacja wady cewy nerwowej (przepuklina oponowo-rdzeniowa), doczepiany do ciała element 

symulujący tą wadę znajduje się w zestawie,  

- obserwacja i pomiary,  

- ćwiczenie różnorodnych scenariuszy z zakresu procedur postępowania z noworodkiem niedojrzałym,  

- pielęgnacja skóry i ran (fantom posiada kilka symulowanych uszkodzeń skóry w typowych 

miejscach: pięty, potylica),  

- bardzo miękka i naturalna skóra,  

- pielęgnacja stomii (odpowiedni, doczepiany symulujący ją element znajduje się w zestawie),  

- odsysanie (możliwe użycie płynu),  

- doczepiana pępowina z opcjonalną przepukliną pępkową (doczepiany do ciała element symulujący tą 

wadę znajduje się w zestawie),  

- pępowina umożliwia podawanie i pobieranie płynów, symulowanej krwi (strzykawka i przewód 

w komplecie),  

- możliwość zakładania na ciało różnych czujników lub elektrod dla symulacji monitoringu, 

 

Wymiary:  

główka około 25,5 cm  

długość około 30 cm  

waga około 860 g   

 

Zestaw zawiera:  

fantom wcześniaka,  

pieluszkę,  

czapeczkę,  

pępowinę,  

przepuklinę pępkową,  

cewę nerwową (przepuklinę oponowo-rdzeniową),  

drogi oddechowe(2szt.),  

moduł klatki piersiowej  (2szt.) 

strzykawka 3ml,  

wenflon rozm. 25,  

lubrykant,  

proszek sztucznej krwi, dozownik . 
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Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert 

konkurencyjnych cenowo 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fantomu o 

wyspecyfikowanych parametrach. 

 

 

Część nr 34 – Model macierzyński do badania chwytami Leopolda do Sali umiejętności 

położniczych – 1 sztuka  

 

 

Pytanie nr 1. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę parametrów: wymiarów opakowania z ok. 

25,4x25,4x25,4 cm na 50,80x45,72x33,02 cm oraz wagę z ok. 1,8 kg na 7,26 kg gdyż według naszej 

wiedzy i informacji uzyskanych od producenta wymagany model posiada wyżej podane wymiary oraz 

wagę opakowania? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza także model o wskazanych parametrach. 

 

Pytanie nr 2. 

W związku z tym, iż opisany model, wymiary i waga wskazuje, że jest to sam moduł do symulatora 

porodowego i samoistnie nie spełnia parametru „całość umożliwia badanie metodą Leopolda” , 

zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy wymaga zaoferowania 

symulatora porodowego wraz z opisanym modułem, czy ma to być jedynie moduł? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga symulatora porodowego wraz z opisanym modułem. 

 

 

Część nr 35 – Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej do: 

Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru: „(reaguje na dotyk podczas masażu)” fantom który 

posiada możliwość funkcji masażu bez reagowania?   

Czy Zamawiający dopuści fantom nieznacznie cięższy (około 2,96 kg) oraz różniący się nieznacznie 

(2 – 5 cm) wymiarem główki?   

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fantomu z możliwością 

funkcji masażu bez reagowania. Dopuszcza również fantom o wadze około 2,96 kg, z wymiarem 

główki 2-5 cm. 
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Część nr 36 – Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych do: 

Sali umiejętności położniczych – 3 sztuki 

 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści produkt, który nie posiada żyły podkolanowej, ale w zamian posiada żyłę 

odstrzałkową i łuk żylny grzbietowy stopy? Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości 

wykonawców i tym samym uzyskanie ofert konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie.  

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający zmieni wymóg „walizka transportowa” na „torba lub walizka transportowa” lub 

podobnie brzmiący, gdyż opisany fantom w zestawie posiada torbę transportową? Rozwiązanie to 

umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert konkurencyjnych 

cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania fantomu z torbą lub 

walizką transportową.   

 

Część nr 37 C. Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki 

 

Pytanie nr 1. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z części nr 37 do osobnej części pozycji C, 

to jest fantomu noworodka do nauki dostępu naczyniowego. Zwracamy się do Państwa z taką prośbą o 

wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania, gdyż posiadamy taki fantom w swojej ofercie, a tym 

samym moglibyśmy zaoferować go w atrakcyjnej – niższej cenie. Tymczasem brak pozostałych 

modeli z części 37 skutecznie nam to uniemożliwia (vide: art. 7 ustawy PZP).  

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i równe traktowanie wykonawców  oraz 

pozwoli na złożenie korzystnych cenowo ofert również innym firmom. Państwu umożliwi natomiast 

lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa interesie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli fantom do odrębnej części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy zapisów Istotnych postanowień umowy 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia instalacji i przeprowadzenia 

szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia dla w/w pozycji. Zamawiający otrzymuje wraz z 

dostawą szczegółową instrukcje obsługi modelu. Instrukcje są bardzo czytelne, zawierają 

wyczerpujący opis wszystkich niezbędnych czynności. Zatem obsługa modeli nie powinna stanowić 

problemu w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z tak szczegółową instrukcją. Prosimy o 

przychylenie się do naszej prośby, gdyż wymogi te przyczyniają się jedynie do bezzasadnego 

zawyżenia ceny ofertowej.     

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zrezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie 

części nr 37C (po zmianach część 45). Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
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pozostałych czynności wskazanych w §4 ust. 2 Istotnych postanowień umowy. W związku z 

powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym 

zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem.  

 

Pytanie nr 3. Dotyczy zapisów Istotnych postanowień umowy 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla w/w pozycji do 42 dni od 

zawarcia umowy. Wskazany w SIWZ termin 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jest 

zbyt krótki biorąc pod uwagę czas potrzebny na wyprodukowanie i sprowadzenie fantomów od 

zagranicznych  producentów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, 

w zakresie części nr 37 C (po zmianach część nr 45), do 42 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z 

powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym 

zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuści produkt, który spełnia wszystkie inne parametry lecz nie posiada żyły 

podkolanowej, ale w zamian posiada żyłę odstrzałkową i łuk żylny grzbietowy stopy? Rozwiązanie to 

umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert konkurencyjnych 

cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza produkt o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 5. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu „pod skórą na nogach prześwitują 

wymienne niebieskie żyłki” na „pod skórą na nodze prześwituje wymienna niebieska żyłka” lub 

podobnie brzmiący, gdyż według naszej wiedzy i instrukcji producenta fantom posiada wymagany 

parametr tylko na jednej nodze. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia zapis na "pod skórą na nodze prześwituje wymienna 

niebieska żyłka". W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji, o czym 

zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem.  

 

Część nr 37 D. Fantom noworodka pielęgnacyjny do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki 

 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności fantom, który spełnia wszystkie parametry, ale 

posiada ruchomą (opadającą) główkę, która odpowiada rzeczywistości i pozwala na naukę 

poprawnego podtrzymywania główki noworodka? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza na zasadzie równoważności fantom, który spełnia 

wszystkie parametry i  posiada ruchomą (opadającą) główkę. 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający zmieni zapis: „Nieruchomą głowę” oraz „Giętkie uszy” na punktowany 

dodatkowo lub całkowicie go usunie? Ruchoma głowa wymusza na uczestniku symulacji naukę 

poprawnego trzymania noworodka co zwiększa wartość edukacyjną symulatora.   

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia zapis „nieruchoma głowa” na „ruchoma głowa”. Zapis 

„giętkie uszy” usuwa z opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający dokona 

zmiany specyfikacji, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator posiadający otwór ustny 

prowadzący do żołądka ale o długości w zakresie 3 – 15 cm oraz otwór nosowy prowadzący z nozdrzy 

do krtani w zakresie 2 – 6 cm ? Opisana zmiana nie ograniczy funkcjonalności fantomu, a umożliwi 

złożenie oferty na sprzęt po znacznie korzystniejszej cenie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuści na zasadzie równoważności symulator  pod warunkiem, 

że długość ta zapewni doprowadzenie z otworu ustnego do żołądka oraz z otworu nosowego lub 

nozdrzy do krtani. 

 

Pytanie nr 4. 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności symulator posiadający otwór odbytniczy o 

długości 2 – 5 cm?  Opisana zmiana nie ograniczy funkcjonalności fantomu, a umożliwi złożenie 

oferty na sprzęt po znacznie korzystniejszej cenie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza na zasadzie równoważności symulator posiadający 

otwór odbytniczy o długości 2 – 5 cm. 

 

Pytanie nr 5. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Moszna z jądrem” lub zmieni go na punktowany dodatkowo? 

Lub dopuści na zasadzie równoważności fantom posiadający 2 jądra w worku mosznowym? Umożliwi 

to złożenie oferty na w pełni funkcjonalny trenażer w znacznie korzystniejszej cenie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza na zasadzie równoważności fantom posiadający 2 

jądra w worku mosznowym. 

 

 

Część nr 39 B. Model do zabiegów dorektalnych do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 4 sztuki 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów lub zmieni je na punktowane dodatkowo: „Otwarcie jamy 

brzusznej i znajdujące się w niej przeźroczyste jelita pozwalają na sprawdzenie pozycji końcówki 

irygatora co umożliwia przeprowadzenie bezpiecznego treningu wykonywania lewatywy” oraz 

zmodyfikuje zapis: „Zestaw zawiera: model miednicy, irygator, rurka do drenażu, jelito, sztuczny 
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stolec” na: „Zestaw zawiera: model miednicy, irygator, rurka do drenażu”  Umożliwi to złożenie 

oferty na w pełni funkcjonalny trenażer w znacznie korzystniejszej cenie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że usuwa z opisu przedmiotu zamówienia zapis: „Otwarcie jamy 

brzusznej i znajdujące się w niej przeźroczyste jelita pozwalają na sprawdzenie pozycji końcówki 

irygatora co umożliwia przeprowadzenie bezpiecznego treningu wykonywania lewatywy.  

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji, o czym zawiadomi 

Wykonawców odrębnym pismem. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu zawierającego model miednicy, irygator, 

rurkę do drenażu, pod warunkiem, iż zestaw ten umożliwi wykonanie zabiegu irygacji – lewatywy. 

 

 

Część nr 39 D. Trenażer – badanie gruczołu piersiowego do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję D i E (Trenażer – badanie gruczołu piersiowego oraz Trenażer –

dostępy centralne) jako oddzielne części (np. część 43 i 44)? Umożliwi to złożenie ofert przez większą 

ilość Wykonawców co wpłynie pozytywnie na uzyskanie niższej ceny zakupu dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli trenażery do odrębnych części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem. 

 

Część nr 39 E. Trenażer –dostępy centralne do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt o poniższych parametrach: 

Ten elastyczny system realistycznie odwzorowuje elementy anatomiczne istotne podczas realizacji 

dostępu, tkanki widoczne pod USG odporne na wielokrotne użycie. Realistycznie odwzorowana 

anatomia. 

Trenażer odzwierciedla klinicznie istotne anatomiczne punkty orientacyjne; daje możliwość ćwiczenia 

uzyskiwania pełnego dostępu centralnego pod kontrolą USG lub bez niej – kaniulacja 

podobojczykowa, nadobojczykowa i żyły szyjnej wewnętrznej.  

Przedstawia klinicznie istotne wewnętrzne i zewnętrzne punkty orientacyjne wyczuwalne w badaniu 

palpacyjnym oraz widoczne w obrazie USG.  Są to: 

• górna część torsu i szyja 

• tchawica 

• obojczyk 

• wcięcie mostka 

• mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy 

• głowa mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego – obojczykowa i mostkowa 

• rękojeść 

• boczna część pierwszego żebra 

• żyła główna górna 

• górna część płuca 

• anatomia naczyń żylnych: żyła szyjna wewnętrzna i zewnętrzna, podobojczykowa, pachowa i 

ramienno-głowowa; tętnice szyjna i podobojczykowa. 
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Procedury 

• Ćwiczenie uzyskiwania pełnego dostępu centralnego pod kontrolą USG lub bez niej – kaniulacja 

podobojczykowa, nadobojczykowa i żyły szyjnej wewnętrznej. 

• Układanie pacjenta w odpowiedniej pozycji według przyjętych norm. 

• Nabywanie doświadczenia w identyfikacji i doborze odpowiedniego dostępu na podstawie anatomii. 

• Ćwiczenie z użycia USG: 

o rozwój umiejętności psychomotorycznych niezbędnych dla uzyskania obrazu podczas kaniulacji, 

o wykrywanie odchyleń anatomicznych, 

o identyfikacja naczyń krwionośnych, 

o wizualizacja tętna i kompresji żylnej, 

o identyfikacja lokalizacji anatomicznych docelowych naczyń krwionośnych, 

o wizualizacja dostępu do docelowych naczyń krwionośnych w widoku poprzecznym, 

o wizualizacja wprowadzania prowadnicy w widoku osi wzdłużnej, 

o wizualizacja wprowadzania cewnika, 

o ograniczenie mechanicznych komplikacji spowodowanych zróżnicowaniem elementów 

anatomicznych powstałych w wyniku np. odmy opłucnej lub dostępu dotętniczego, 

o  zwiększenie szansy uzyskania dostępu centralnego przy pierwszej próbie i ograniczenie ilości 

wkłuć, 

• Ćwiczenie ręcznego wyczuwania zewnętrznych punktów orientacyjnych ułatwiających identyfikację 

naczyń krwionośnych, 

• Nauka określenia nieudanej próby uzyskania dostępu centralnego przez ocenę płynu uzyskanego po 

wkłuciu dotętniczym. 

Elementy zestawu 

• Tors  

• Wymienne tkanki  

•Port do wypełniania symulowanych naczyń krwionośnych 

• Przewód – naczynia krwionośne 

• Pompka do generowania tętna 

• Regulator ciśnienia żylnego 

• Walizka transportowa 

• Symulowana krew tętnicza (czerwona) – 3 butelki 

• Symulowana krew żylna (niebieska) – 3 butelki 

• Instrukcja obsługi 

 
Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie ofert 

konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. 
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Pytanie nr 2. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części nr 39 E. Trenażer – dostępy 

centralne do Sali – Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki i utworzenie osobnej części dla tej 

pozycji. Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym uzyskanie 

ofert konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli trenażer do odrębnej części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem.  

 

Pytanie nr 3. 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję D i E (Trenażer – badanie gruczołu piersiowego oraz Trenażer –

dostępy centralne) jako oddzielne części (np. część 43 i 44)? Umożliwi to złożenie ofert przez większą 

ilość Wykonawców co wpłynie pozytywnie na uzyskanie niższej ceny zakupu dla Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli trenażery do odrębnych części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem. 

 

 

Część nr 39 F. Trenażer – badanie per rectum do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki 

 

Pytanie nr 1. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z części nr 39 do osobnej części pozycji F, to 

jest trenażera do badania per rectum. Zwracamy się do Państwa z taką prośbą o wydzielenie tej pozycji 

do osobnego zadania, gdyż posiadamy taki fantom w swojej ofercie, a tym samym moglibyśmy 

zaoferować go w atrakcyjnej – niższej cenie. Tymczasem brak pozostałych modeli z części 39 

skutecznie nam to uniemożliwia (vide: art. 7 ustawy PZP).  

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i równe traktowanie wykonawców  oraz 

pozwoli na złożenie korzystnych cenowo ofert również innym firmom. Państwu umożliwi natomiast 

lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert, co leży w Państwa interesie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli trenażer do odrębnej części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem. 

 

Pytanie nr 2. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trenażera do badania per rectum i gruczołu krokowego 

zawierającego wymienne prostaty przedstawiające 4 różne stadia rozwoju raka prostaty (wymagane: 

łagodny nowotwór jednostronny, łagodny nowotwór obustronny, rak jednostronny, rak dwustronny) 

oraz model prostaty normalny (wymagany stan bezobjawowy) oraz zawierającego dwa wymienne 

moduły odbytnicy: moduł normalny, który jest przeznaczony do badania prostaty oraz moduł 

patologiczny charakterystyczny dla występowania polipa i raka. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza trenażer do badania per rectum i gruczołu 

krokowego o powyższych parametrach. 

 

Pytanie nr 3. Dotyczy zapisów Istotnych postanowień umowy 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia instalacji i przeprowadzenia 

szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia dla w/w pozycji. Zamawiający otrzymuje wraz z 

dostawą szczegółową instrukcje obsługi modelu. Instrukcje są bardzo czytelne, zawierają 

wyczerpujący opis wszystkich niezbędnych czynności. Zatem obsługa modeli nie powinna stanowić 

problemu w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z tak szczegółową instrukcją. Prosimy o 

przychylenie się do naszej prośby, gdyż wymogi te przyczyniają się jedynie do bezzasadnego 

zawyżenia ceny ofertowej.     

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż zrezygnuje z wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie 

części nr 39F (po zmianach część 48). Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

pozostałych czynności wskazanych w §4 ust. 2 Istotnych postanowień umowy. W związku z 

powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym 

zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem.  

 

Pytanie nr 4. Dotyczy zapisów Istotnych postanowień umowy 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla w/w pozycji do 42 dni od 

zawarcia umowy. Wskazany w SIWZ termin 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jest 

zbyt krótki biorąc pod uwagę czas potrzebny na wyprodukowanie i sprowadzenie fantomów od 

zagranicznych  producentów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, 

w zakresie części nr 39 F (po zmianach część nr 48), do 42 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z 

powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym 

zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 5.  

Czy zamawiający uzna na zasadzie równoważności fantom do badania per rectum o następujących 

parametrach:  

Model symuluje pacjenta leżącego w pozycji kolankowo- łokciowej i posiada realistyczny odbyt i 

odbytnicę z pośladkami.   

Zestaw zawiera :  

- wymienne gruczoły  krokowe,  które przedstawiają: 

 stan łagodny, nieznacznie powiększony 

 wczesny okres raka prostaty, niewielki wyczuwalny guzek 

 zaawansowany nowotwór prostaty – wyczuwalne, małe, liczne guzki   
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 Rozlany nowotwór gruczołu krokowego, nieregularny kształt prostaty 

- wszystkie elementy trenażera są zmywalne, wodoodporne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza trenażer do badania per rectum o powyższych 

parametrach. 

 

Część nr 39 G. Trenażer – cewnikowanie pęcherza/wymienny do Sali – Pracownia umiejętności 

technicznych – 3 szt. 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trenażer nie podsiadający w zestawie lignokaina żel? 

Zwracamy uwagę,  że wymagany żel sprzedawany jest wyłącznie na receptę, co uniemożliwia jego 

zaoferowanie Zamawiającemu. Wykonawca musiałby posiadać koncesję na sprzedaż leków – co 

ogranicza liczbę wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.  

Prosimy zatem Zamawiającego o możliwość dostarczenia trenażera bez dołączonej lignokainy w żelu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza do postępowania trenażer nie podsiadający w 

zestawie lignokaina żel. 

 
Część nr 39 I. Trenażer – iniekcje domięśniowe do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk 

 

Pytanie nr 1. 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zrezygnowanie z zapisu „Zestaw zawiera dodatkowo: 

Pośladek do iniekcji (pianka wypełniająca) mięśnie i skóra silikonowa”, gdyż według naszej wiedzy i 

informacji uzyskanych od producenta do opisanego modelu można dodatkowo dokupić jedynie 

zapasową skórę. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza na zasadzie równoważności trenażer iniekcji 

domięśniowych, w którym  brak w zestawie dodatkowym pośladka do iniekcji ( pianka wypełniająca). 

 

Pytanie nr 2. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części nr 39 I. Trenażer – iniekcje 

domięśniowe do Sali: - Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuki utworzenie osobnej części dla 

tej pozycji. Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym 

uzyskanie ofert konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli trenażer do odrębnej części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem. 

 

Część nr 39 J. Trenażer – dostępy donaczyniowe obwodowe  do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający wydzieli tę pozycję jako oddzielną, samodzielną część? Umożliwi to złożenie ofert 

przez większą ilość Wykonawców co wpłynie pozytywnie na uzyskanie niższej ceny zakupu dla 

Zamawiającego. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydzieli trenażer do odrębnej części. Opis przedmiotu 

zamówienia ulegnie modyfikacji, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym 

pismem. 

 

Część nr 42. Trenażer – dostęp doszpikowy do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuk 

 

Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający dopuści produkt, który nie posiada parametru: „Po prawidłowym wkłuciu następuje 

aspiracja”? Rozwiązanie to umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym 

uzyskanie ofert konkurencyjnych cenowo. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

 

Część nr 43. Trenażer – konikotomia do Sali: 

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki 

 

 
Pytanie nr 1. 

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści produkt o poniższych parametrach: 

Fantom do nauki i ćwiczenia poprawnej techniki zabiegu konikotomii, konikopunkcji stosowanego 

w czasie udzielania pierwszej pomocy dla personelu paramedycznego, personelu karetek pogotowia, 

ratowników oraz anestezjologów.  

Umożliwia także wykonywanie tracheotomii.  

Realistycznie odwzorowuje ludzką szyję – naturalne rozmiary, widoczne są również chrząstki krtani 

na wyprostowanej szyi (chrząstka tarczowata, pierścieniowata oraz więzadło pierścienno-tarczowe).  

Wyczuwalne punkty orientacyjne.  

Fantom posiada wymienną tchawicę. Sztuczne płuca dają możliwość wentylacji, dzięki czemu można 

sprawdzić czy wykonywany zabieg przeprowadzany jest prawidłowo.  

Zestaw zawiera:  

- symulator z podstawą,  

- 6 wymiennych skór szyi  

- 6 wymiennych tchawic osoby dorosłej - cztery sztywne, dwie miękkie  

- 6 wymiennych tchawic dziecka - cztery sztywne, dwie miękkie  

- 2 sztuczne płuca  

- instrukcję obsługi  

- walizkę do bezpiecznego przechowywania i transportu 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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Pytania dotyczące Istotnych postanowień umowy 

 

 

Pytanie nr 1. dot. §6 ust. 1 pkt 1.2. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,2% ceny określonej w 

§2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie 

przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% ceny określonej w §3 ust. 1? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że zmienia §6 ust. 1 pkt. 1.2 Załącznika nr 3 do SIWZ w ten 

sposób, że wartość 0,4% zastępuje się wartością 0,2%. 

 

Pytanie nr 2. dot. §5 ust. 9 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu napraw gwarancyjnych do 7 

dni roboczych oraz wydłużenie do 30 dni roboczych terminu napraw w przypadku gdy niezbędne będą 

części sprowadzane z zagranicy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 3. dot. §5 ust. 10 

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu gdy niezbędna będzie 

ponowna naprawa usterki, wymiana walna od wad do 30 dni roboczych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 4. dot. §5 ust. 9 

Czy Zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu czasu napraw gwarancyjnych na maksymalnie 7 

dni roboczych, a w przypadku kiedy niezbędne będzie sprowadzenie części z zagranicy termin do 

wykonania naprawy wynosi maksymalnie 28 dni roboczych, ze względu na deklarowane przez 

producenta terminy dostawy części z zagranicy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 

 

Pytanie nr 5. dot. §5 ust. 10 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści zapisu: w przypadku ponownego wystąpienia usterki w 

elemencie, podzespole naprawianym trzykrotnie, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany 

elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie nieprzekraczającym 28 dni liczonych od 

dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, ze względu na deklarowane przez producenta terminy 

dostawy części z zagranicy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na zmianę powyższego zapisu. 

 

 

Pytania dotyczące zapisów SIWZ 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy rozdziału IV SIWZ 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 

41 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający uprzejmie informuje, iż wydłuża termin wykonania zamówienia do 42 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w następujących częściach: część nr 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy rozdziału IV SIWZ 

Czy Zamawiający przedłuży termin wykonania umowy z 21 dni na dłuższy czas pozwalający 

zrealizować zamówienie z zagranicy, którego termin dostawy określony przez producenta wynosi 45,  

a nawet 56 dni.   

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wydłuża termin wykonania zamówienia do 42 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w następujących częściach: część nr 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 

 

Pytanie nr 3. Dotyczy rozdziału IV SIWZ – Termin wykonania zamówienia – w zakresie części 

nr 16, 17, 18 

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia w terminie do 42 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy. Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym 

cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli 

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy                                            

o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie informuje, iż wydłuża termin wykonania zamówienia do 42 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – w następujących częściach: część nr 4, 5, 6, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, o czym zawiadomi Wykonawców odrębnym pismem. 
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