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Nr postępowania SZP-332-46PN/2019                                               Olsztyn, dnia 23-07-2019r. 
 

 
 

Dotyczy postępowania przetargowego:  Specjalistyczna aparatura i narzędzia medyczne 

na potrzeby nowotworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci – II transza  

(postępowanie powtórkowe)  

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjaśnia i modyfikuje 
zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/  
 

 

Pytanie nr 1. Zadanie nr 2 – pulsoksymetry 2 szt. 

Dotyczy punktu nr 34  - Wymagane warunki i parametry: 

34 
Gwarancja na zestaw min. 36 miesięcy (parametr oceniany A.  36 mcy = 0pkt; B. 48 mcy = 
30pkt; C. 54 i więcej  = 40pkt – wpisać oferowany termin) 

Prosimy zamawiającego o zmianę zapisu z „Gwarancji na zestaw” na „gwarancja na urządzenie”,  
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem następujących akcesoriów objętych okresem 
gwarancji, tj: 

W zestawie kabel połączeniowy 

W zestawie czujnik wielorazowy dla dorosłych > 30 kg typu klips na palec 

Gwarancja producenta przewidziana na ww. akcesoria to 6 miesięcy. 
Odpowiedź ad. 1. Ulega modyfikacji treść SIWZ, która polega na zmianie zapisu w tabeli opisu 

przedmiotu zamówienia – zad. nr 2 poz. 34, z zapisu z „Gwarancji na zestaw” na „Gwarancja na 
urządzenie”, 
 

 

Pytanie nr 2. Zadanie nr 5. 
1. Dot.  Zadanie 5 Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obroty 

maksymalne 1000 obr/min ? 
2. Dot.  Zadanie 5 Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obroty 

maksymalne rozwiercania: 250 obr/min ? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 1, 2  – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia w zad. nr 5, która polega na dopuszczeniu parametru wiertarki  

opisanego  w ww. punktach pytania.  

   

 

Pytanie nr 3. Zadanie nr 5. 
 -  nr 1. Pkt 15.Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie wiertarki o wyższym momencie obrotowym w 
trybie wiertarskim niż wymagany tj. 3,42 Nm? 

-  nr 2. Pkt 16. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie wiertarki o wyższym momencie obrotowym w 
trybie rozwiercania niż wymagany tj. 16,8 Nm? 
-  nr 3. Pkt 17. Czy Zamawiający dopuści wiertarkę o kaniulacji wzdłuż osi napędu 4,2 mm? 
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- nr 4. Pkt 19. Czy Zamawiający dopuści wiertarkę o wadze rękojeści 632 g? 
- nr 5. Pkt 21. Czy Zamawiający dopuści nasadkę do drutów Kirschnera o większym zakresie niż wymagany tj. - 
0,6-1,8 mm? 
 
-  nr 6. Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści nasadkę do drutów Kirschnera o większym zakresie niż wymagany tj. 
1,8-3,2 mm? 
 - nr 7. Pkt 21 i 22. Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie 2 nasadek do drutów Kirschnera o zakresie 
0,7-4,0 mm zamiast wymaganych 4 szt. Chcielibyśmy zauważyć iż zaproponowane rozwiązanie spełnia 
wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów a nam pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 
- nr 8. Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści nasadkę Jacobs z kluczykiem o większym zakresie zastosowania tj. 7,4 
mm? 
- nr 9. Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści baterie Li-Ion o napięciu 10,95 V? 
- nr 10. Pkt 27Czy Zamawiający dopuści baterie wraz ze sterylną osłoną o wadze 309 g? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. nr  5, 6, 8, 9  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 poz. nr 1, 2, 3, 4, 10  – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia w zad. nr 5, która polega na dopuszczeniu parametru wiertarki  

opisanego  w punktach pytania.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 3 poz. nr 7   – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia w zad. nr 5, która polega na dopuszczeniu parametru wiertarki  

opisanego  w punkcie pytania. Ilość łączna nasadek w przypadku śr. od 07 do 4,0mm  2 sztuki, 

po jednej do napędu.   

 

Pytanie nr 4. Zadanie nr 1 –  Kardiomonitory medyczne – 2 szt. poz. nr:  
1. Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o rozdzielczości 

ekranu 1024x768? 
2. Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z pamięcią trendów z 

ostatnich 160 godzin? 
3. Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z pamięcią min. 1 

krzywej z ostatnich 48 godzin? 
4. Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją konfiguracji 

alarmu w zakresie 5-20s? 
5. Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z baterią o 

pojemności 4400 mAh? Bateria wystarcza na minimum 4 godziny pracy. Bateria o pojemności 
minimum 7000 mAh jest typowa dla monitorów Philips Efficia.  

6. Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w jeden 
port USB? 

7. Punkt 29. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z pomiarem SpO2 w 
technologii równoważnej technologii Nellcor? Technologia FAST jest technologią charakterystyczną dla 
firmy Philips i tylko przez nią stosowana. Taki zapis ogranicza możliwość złożenia oferty 
konkurencyjnej. 

8. Punkt 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z funkcją opóźniania 
alarmów do 20s? 

9. Punkt 33. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z zakresem 
 ciśnienia skurczowego min. 40-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-215 mmHg oraz 
zakresem pomiaru pulsu 40-240? 

10. Punkt 37. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez funkcji 
prezentacji odchyleń odcinka ST w formie wykresu kołowego? Jest to funkcja charakterystyczna dla 
kardiomonitorów firmy Philips. Taki zapis uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. 

11. Punkt 35. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z pomiarem IBP w 
zakresie -50 do 300 mmHg? 

12. Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez  możliwości 
rozbudowy o pomiar SpO2 w technologii Masimo Rainbow? 

13. Punkt 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w 
drukarkę o szerokości papieru 50 mm i możliwości wydruku 3 krzywych? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 4 pkt nr  1, 3, 4, 6, 9, 12, 13  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 4 pkt  nr  2, 5, 7, 8, 10, 11, – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia w zad. nr 1, która polega na dopuszczeniu parametru 

kardiomonitora  opisanego  w punktach pytania.  

 

Pytanie nr 5. Zadanie nr 3/ Narzędzia artroskopowe 
Czy Zamawiający dopuści się na następujące narzędzia artroskopowe  
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1. Pozycja nr 15: Dłuto artroskopowe do mikrozłamań o zagięciu 35 stopni 
2. Pozycja nr 16: Dłuto artroskopowe do mikrozłamań o zagięciu 40 stopni 
3. Pozycja nr 12: Łyżeczka artroskopowa otwarta o średnicy 3,4 mm 
4. Pozycja nr 14: Raszpla łąkotkowa zagięta o 90 st. powierzchnią (ząbkowana) robocza z jednej 

strony 
5. Poz. 15Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego dłuta tylko zagięte o 

25º zamiast 30º? 
6. Poz. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie takiego samego dłuta tylko zagięte 

o 40º zamiast 45º? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 5 pkt  nr  1, 2, 3, 4, 5, 6 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia w zad. nr 3, która polega na dopuszczeniu do zaoferowania 

parametrów narzędzi  opisanych  w ww. punktach pytania.  

 

Pytanie nr 6. Zadanie nr 4. 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o szerokości 600 mm w komplecie z elementami 

poszerzenia blatu co daje łączną szerokość 800 mm. ? Większość oferowanych stołów na rynku poza 

stołami bariatrycznymi posiada szerokość około 600mm. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  stół z podstawą osłoniętą stalą nierdzewną, która jest 

bardziej wytrzymała od tworzywa sztucznego, łatwa w dezynfekcji jednak bez właściwości 

antybakteryjnych. Należy zwrócić uwagę, że antybakteryjność zawarta w podstawie stołu nie ma 

większego znaczenie, ponieważ pozostałe elementu takie jak blat, które mają bezpośrednią styczność z 

pacjentem wg, zapisów SIWZ nie mają posiadać tych właściwości. Wymóg wydaje się bezzasadny 

wskazujący na konkretne rozwiązania na rynku. Prosimy o dopuszczenie podstawy stalowej 

kwasoodpornej bez technologii antybakteryjnej.  

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, którego konstrukcja wykonana jest ze stali 

nierdzewnej niemalowanej? Oferowane rozwiązanie z uwagi na trwałość jest korzystniejsze od 

wymaganego w SIWZ. Jak powszechnie wiadomo stal węglowa ma skłonności do rdzewienia w 

warunkach niesprzyjających a takie niewątpliwie panują na bloku operacyjnym (częsty kontakt z 

środkami dezynfekcyjnymi, cieczami)  w przypadku uszkodzenia powłoki farby tracimy ochronę stali 

węglowej i powstaje potencjalne miejsce rdzewienia. Prosimy o dopuszczenie powyższego. 

4.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez mechanizmu do jazdy kierunkowej? Konstrukcja 

stołu pozwala na jego łatwe przemieszczanie, a rozwiązanie blokady kierunkowej dedykowane jest do 

łóżek czy wózków którymi pacjenci są transportowani wewnątrz szpitala. Rozwiązanie blokady 

kierunkowej sprawdza się wyłącznie na długich prostych odcinkach.    

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materace o wysokości 80 mm z pamięcią kształtu w 

pokrowcu z tkaniny poliestrowej (wodoszczelnej)? Proponowane rozwiązanie jest aktualnie jednym z 

najbardziej nowoczesnych i popularnych na rynku. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 pkt  nr  5, – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia w zad. nr 4, która polega na dopuszczeniu parametru stołu  opisanego  w ww. 

punkcie  pytania.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 pkt nr  1, 2, 3, 4  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

 

 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 

zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 

 

 

 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
                       Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


