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Nr postępowania SZP-332-46PN/2019                                               Olsztyn, dnia 22-07-2019r. 
 

 
 

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. Pakiet nr 4 stół operacyjny – 1 sztuka: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o szerokości: 500mm 

(szerokość leża), 560mm z szynami bocznymi? – dotyczy l.p. 3 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w podgłówek 

regulowany manualnie wspomagany sprężynami gazowymi w zakresie regulacji -45
o
 do +45

o 

? – dotyczy l.p. 6 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości, przechyłów 

wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą napędu elektrohydraulicznego  - sterowanie za 
pomocą ręcznego pilota przewodowego – dotyczy l.p. 12 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, który nie będzie wyposażony w 
funkcję zapamiętywania min. 3 dodatkowych pozycji blatu? – dotyczy l.p. 13 

5. 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– dotyczy l.p. 15 

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, 
wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło obrotowe, 
pozostałe nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa 
przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo 
ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa stołu 
wykonana ze stali nierdzewnej niemalowanej (bez zastosowania antybakteryjnej 
nanotechnologii srebra) – dotyczy l.p. 16 

7. Konstrukcja stołu oferowanego przez Wykonawcę umożliwia stabilną jazdę na wprost bez 
potrzeby aktywowania blokady. Zwracamy się zatem do Zamawiającego o dopuszczenie stołu 
bez mechanizmu do jazdy kierunkowej – dotyczy l.p. 16 

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym podstawa wyposażona jest w 
centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za 
pomocą wysuwanych  stopek. Stół w pozycji „zablokowany” opiera się na wysuwanych 
stopkach. Jest to rozwiązanie bardzo często spotykane w wysokiej jakości stołach 
operacyjnych. – dotyczy l.p. 18 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 poz. 1, 4, 5, 6, 7 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
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Odpowiedź ad. pytanie nr 1 poz. 2, 3, 8 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu 

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

opisanego  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 2. Zadanie nr 1 – Kardiomonitory medyczne. 
1. Dot.pkt.2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z przekątną 

ekranu 14,1” i rozdzielczością 1280x800 pixeli? 
2. Dot.pkt.7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z monitorowaniem trendów z ostatnich 7 

dni? 
3. Dot.pkt. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozwiązanie jakie producent podaje w 

folderach, tj. larmy 1000 grup NIBP oraz po 128 grup wszystkich monitorowanych 
parametrów, z wszystkimi monitorowanymi krzywymi i parametrami cyfrowymi? 

4. Dot.pkt.15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z podwójną baterią, 
pozwalającą na monitorowanie przez min.4 godziny? 

5. Dot.pkt.33 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem pomiaru pulsu w 
module NIBP : 40-240 bpm? 

6. Dot.pkt.35 –  Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem pomiaru IBP: -50 do 350mmHg? 
7. Dot.pkt.37 – Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem i rozpoznawaniem 23 typów 

arytmii ? 
8. Dot.pkt.38 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na drukarkę z 3 kanałami zapisu i szerokością 

papieru 50 mm, z konfigurowaniem i wydrukiem wszystkich wymienionych parametrów? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 1, 2, 3, 4, 6, 8  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 2 poz. 7 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu 

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

opisanego  w pytaniu.  

 

Pytanie nr 3. Zadanie nr 4 – Stół operacyjny – 1 sztuka:   

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który posiada całkowitą szerokość blatu 
(z listwami) wynoszącą 650 mm, natomiast szerokość materacy wynoszącą 605 mm?  
Odpowiedź ad. pytanie nr 3  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  

 

Pytanie nr 4  do SIWZ:  

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie zadania nr 
4 do dnia 06 września 2019 r.? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu 
Zamawiający wyrazi zgodę?  
2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w serwisie pogwarancyjnym możliwość przyjmowania zgłoszeń 
była 24 godziny na dobę, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, przez cały rok z czasem reakcji (przystąpienia do usunięcia awarii – usterki) 
serwisu w chwili jej zgłoszenia w ciągu – nie dłużej niż 96 godzin w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?  
Odpowiedź ad. pytanie nr 4 poz. 1  – Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie  terminu 

realizacji dostaw w odn.  zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, który ulega wydłużeniu do  dnia 16-09-2019r 

Odpowiedź ad. pytanie nr 4 poz. 2 – dopuszcza się, aby w serwisie pogwarancyjnym możliwość 
przyjmowania zgłoszeń była 24 godziny na dobę, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przez cały rok z czasem reakcji (przystąpienia do 
usunięcia awarii – usterki) serwisu w chwili jej zgłoszenia w ciągu – nie dłużej niż 96 godzin w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.   

Pytanie nr 5 do Załącznika nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 

z postępowania: 

1. Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, 
z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale V pkt. 2, 
zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 3 do SIWZ z: 
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a) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 2222 ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 
ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
22222222222222.2222222222222222 
22222222222222222222222222..2222222222222
2222? 

na następującą: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. 2222 ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 14, 16 – 20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
2222222222222222222222222222222222..2222 
22222222222222222222222222..22222222222222222? 

 

Odpowiedź ad. pytanie nr 5. Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia wymaganego 

na podstawie art. 25a UPZP w związku z art. 24, w zakresie wskazanym prze Zamawiającego w  

ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Załączony do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawca 

może zmodyfikować we własnym zakresie podając w nim faktyczne informacje, które 

potwierdzać będą, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego.       
 

Pytanie nr 6. Dotyczy zadania nr 5  
1.  Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wiertarki bez zabezpieczenia 

przed przeciążeniem, jednak z systemem który działa tak że wiertarka się nie przeciąży ? 
2. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania baterii niesterylnych ? 
3. Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Maksymalny moment obrotowy 

w trybie wiertarskim: 5 Nm ? 
4. Poz. 16. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Maksymalny moment obrotowy 

w trybie rozwiercania: 19 Nm ? 
5. Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wiertarki  o masie 796 gr . 
6. Poz. 21-22. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  jednej nasadki Kirchnera o ś 

od 06 do 4,0 mm ? 
7. Poz. 27. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania  baterii o wadze 304 gr ? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7  – 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 6 pkt 6  – 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 06 do 4,mm  2 sztuki, po jednej do 

napędu.   

 

 

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  


