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Nr postępowania SZP-332-51PN/2019                                               Olsztyn, dnia 17-09-2019r. 

 

Dotyczy postępowania przetargowego:  Specjalistyczna aparatura i narzędzia medyczne 

na potrzeby nowotworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci – III transza  

      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/  
 

SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ 
I. W rozdziale XIII. Pkt 1 ppkt 1) – objaśnienia skrótów pod wzorem TG, omyłkowo 

podano w drugim wierszu, że oceniany jest termin w zakresie zad. nr 7, podczas 
gdy ten parametr jest oceniany w ppkt 2) Rozdział XIII. Poprawny zapis w ppkt 1) 
poniżej:  

TG – Dotyczy zadania nr 1, 2, 8  - ilość punktów przyznanych za kryterium „termin 

gwarancji pełnej” gdzie 36 miesięcy = 0pkt; 48 miesięcy = 30pkt; 54 i więcej 

miesięcy = 40pkt. 

TG – Dotyczy zadania nr 3, 4, 5 - ilość punktów przyznanych za kryterium „termin 

gwarancji pełnej” gdzie 24 miesiące = 0pkt; 36 miesięcy = 40pkt; 

II. Ulega sprostowaniu treść  zał. nr 2 do SIWZ. „Objaśnienia dot. przedmiotu 

zamówienia” pkt. 1 i pkt 2 (pod ostanią tabelą opisu przedmiotu 

zamówienia, które wykreśla się z zał nr 2.  

 
Pytania i odpowiedzi 

Pytanie nr 1. dotyczy zadania nr 7. Dotyczy punktu 13. 
Czy Zamawiający dopuści pompę do leczenia bólu w której okres zliczania limitu dawki wynosi 1-8 godzin? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 1  – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 
zad. nr 7 pkt. 13, która polega na dopuszczeniu parametru pompy  opisanego  w pytaniu.  
 
Pytanie nr 2. Zadanie nr 8. 
Czy Zamawiający dopuszcza stół o poniższych parametrach:   

1) Stół operacyjny z blatem 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta plecowa górna, płyta 
siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany 

2) Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥100 mm. Podstawa stołu płaska w kształcie 
litery U z wycięciem od strony nóg umożliwiającym dobry dostęp do pacjenta bez jakichkolwiek dźwigni 
i elementów wystających. Podstawa umożliwiająca wsunięcie stóp z każdej strony Dopuszcza się, aby 
koła stołu były jedynymi niezabudowanymi elementami. Powierzchnia górna podstawy płaska bez 
jakichkolwiek osłon gumowych luz z innego tworzywa  

3) Napęd stołu elektromechaniczny. Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Stół 
wyposażony w dwa akumulatory 12V wbudowane w podstawie stołu maksymalny czas ładowania nie 
dłuższy niż 10h  

4) Stół umożliwiający awaryjne odblokowanie podstawy od podłoża przy pomocy awaryjnej dźwigni 
zwalniającego blokadę umieszczonego w podstawie stołu. 

5) Podstawa i rama blatu stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej 



 

 

 

 

2 

 

 

6) Blat stołu wyposażony w materace bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o 
grubości 80 mm. Blat przezierny dla promieniowania RTG na całej długości stołu, bez metalowych szyn 
poprzecznych. Materac części plecowej i siedzeniowej blatu stanowi jedną całość bez żadnej przerwy z 
wyczuwanym wgłębieniem na głowę  

7) Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: 
- regulacja wysokości, - przechyły boczne, - Trendelennburga / Antytrendelennburga, - pozycja 
flex/reflex, - płyta nożna, - płyta plecowa, - pozycja standardowa „0”, -przesuw wzdłużny blatu- 
blokowanie/odblokowywanie do podłoża, -wyłączenie 

8) Stół wyposażony w system mocowania komponentów blatu w kształcie pinów wyposażony w sensory 
rozpoznające zamontowany element  

9) Całkowita szerokość blatu 600 mm z możliwością poszerzenia go do szerokości 850 mm 
10)  Możliwość obsługi funkcji stołu z awaryjnego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie  stołu. 

Panel awaryjny umieszczony na bocznej ścianie kolumny, płaski, zabudowany, zlicowany w kolumnie. 
W celu  aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia  dwóch 
przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu.  

11) Możliwość konfiguracji stołu w pozycji normalnej i odwróconej ( zamiana zagłówka z płytą nożną ) 
12) Przestrzeń między podłożem podstawą(dolną jej krawędzią nie mniej niż 115mm w celu swobodnego 

wsunięcia stopy operatora pod obrys podstawy stołu na czałej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej 
strony  

13) Stół wyposażony w sensory bezpieczeństwa  zapobiegające np. przesuwowi wzdłużnemu  podczas 
założonego mechanizmu wyciągowego 

14) Przestrzeń między podłożem podstawą(dolną jej krawędzią nie mniej niż 115mm w celu swobodnego 
wsunięcia stopy operatora pod obrys podstawy stołu na całej jej bocznej powierzchni z lewej i prawej 
strony 

15) Kolumna stołu o przekroju (LxW) 300mmx360mm (±10mm) 
16) Regulacja elektromechaniczna wysokości blatu od min. 660 mm do min. 1030 mm  nie wliczając 

wysokości materacy  
17) Przechyły boczne min. 25º regulowane elektromechanicznie  
18) Przechyły Trendelenburga min. 30º regulowane elektromechanicznie. Przechyły Antytrendelenburga 

min. 30º regulowane elektromechanicznie 
19) Przesuw wzdłużny blatu min. 340 mm regulowany elektromechanicznie Z minimalnym przesuwem 

blatu w stronę głowy 195 mm i w stronę nóg 145mm  
20) Podgłówek regulowany w zakresie min. +50 °/ -60

0 
 wspomagany sprężyną gazową. Podnóżek 

regulowany elektromechanicznie w zakresie min. + 85º /- 97
° 

(±5°) Podnóżki rozsuwane na boki , 
dodatkowa regulacja podnóżków niezależna od napędu i sterowania elektromechanicznego  bez 
konieczności demontażu podnóżka. 

21) Dodatkowa ruchomość podnóżków manualna wspomagana sprężyną gazową  w zakresie min +20°/- 

80°  

22) Płyta plecowa regulowana elektromechanicznie w zakresie min. +85
0
/- 65

0 
(±5°)  

23) Stół podczas powrotu do pozycji „0” poziomuje jednocześnie wszystkie elementy blatu. 
24) Stół przystosowany do zabiegów oobciążalność stołu min. 270 kg. 
25) Obszar przezierności  dla promieni X- ray  od strony podnóżków dwudzielnych min 1150 mm z 

uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego. Obszar przezierności  dla promieni X- ray  od strony zagłówka  
min 1100 mm z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego   i przy zastosowaniu płyty plecowej górnej. 
Podpora anestezjologiczna pod rękę.   

Odpowiedź ad. pytanie nr 2  – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 
zad. nr 8,  która polega na dopuszczeniu parametrów sołu  opisanych w ww. pytaniu.  
 

Pytanie nr 3. Zadanie nr 8. 
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy ? 
Odpowiedź ad. pytanie nr 3  – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie terminu dostawy przedmiotu 
zamówienia z zadaniu nr 8. Termin dostawy do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.   
 

Pytanie nr 4. Zadanie nr 5 – Pulsoksymetr. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru o 
parametrach podanych poniżej w punkcie 1: 

L.p. WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY 

1 
Pulsoksymetr transportowy dla noworodków, dzieci i dorosłych, z dwoma niezależnymi wyświetlaczami LED  w 

technologii Masimo SET 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 
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Odpowiedź ad. pytanie nr 4 poz. 1 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu 
zamówienia w zad. nr 5, która polega na dopuszczeniu parametru pulsoksymetra opisanego  w ww. 
pytaniu.  
 

Pytanie nr 5 dot. zadania nr 6 – Narzędzia operacyjne 
Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy 7 tygodni od dnia podpisania umowy? Skutkować to 
będzie zwiększeniem konkurencyjności ofert. Nie wszystkie pozycje z zadania występują na stanie 
firm dostarczających narzędzia medyczne. Będą one wymagały wyprodukowania, a na to potrzeba 
czasu.  

Odpowiedź ad. pytanie nr 5 – ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie terminu dostawy przedmiotu 
zamówienia z zadaniu nr 6. Termin dostawy do 7 tygodni od daty udzielenia zamówienia.   
 
Pytanie nr 6 dot. zadania nr 6 – Narzędzia operacyjne 
Czy Zamawiający omyłkowo pominął pozycję nr 11 w zadaniu nr 6? Czy należy zmienić numerację 
pozycji i uznać, że zadanie składa się z 22 pozycji zamiast 23? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 6. Pozycji nr 11 nie ma w zadaniu, a zadanie składa się łącznie z 22 pozycji.  

 

Pytanie nr 7. Zadanie 2 – Respirator stacjonarny 
Pytanie 47. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator stacjonarny z monitorem do 
obsługi respiratora przez ekran dotykowy  i obrazowania parametrów wentylacji, o przekątnej ekranu minimum 
12 cali? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 7  – podtrzymuje się zapisy w SIWZ.  
 
 

Pytanie nr 8. Zadanie nr 1 - Respirator transportowy  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny respirator transportowy o parametrach jak poniżej? 
Respirator transportowy dla dzieci/dorosłych                                            

Lp 
 

Parametry graniczne 

1.  Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji  2019 

  

2.  Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej 

3.  Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej 

4.  Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci od wagi 6 kg 

5.  Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem                max. 6,5 kg 

6.  Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, 
min. 7” 

7.  Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów 

8.  Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym 
dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora 

9.  Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym 
dostosowaniem skali wykresu 

10.  Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze 
zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym 

11.  Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar 

12.  Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min 

13.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce 

14.  Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) 

15.  Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 8 godzin pracy - respiratora wraz z 
wbudowanym źródłem powietrza 

16.  Wentylacja wspomagana/kontrolowana 

17.  SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV 

18.  Wentylacja spontaniczna z PSV 

19.  Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 
PEEP/CPAP 

20.  Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG) 

21.  Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową 
22.  Wentylacja nieinwazyjna NPPV 
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23.  Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu Bi-Level z możliwością wyzwalania oddechu 
spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia 

24.  Oddech kontrolowany objętością VCV 

25.  Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV 

26.  Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV 

27.  Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti 

28.  Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) 

29.  CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 

30.  Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę 

31.  Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml  

32.  Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT 
target, VG) 

33.  Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min 

34.  Czas wdechu  od 0,1 do 3 s 

35.  Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O 

36.  Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O 

37.  Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O 

38.  Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O 

39.  Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min 

40.  Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik 
wewnętrzny, sterowany elektronicznie. 

41.  Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. 
Minimum prostokątna i opadająca 

42.  Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów 

43.  Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż 
od (-) 10 do (-) 70% przepływu szczytowego 

44.  Westchnienia automatyczne 

45.  Pomiar ciśnienia szczytowego 

46.  Pomiar ciśnienia średniego 

47.  Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego 

48.  Pomiar całkowitej częstości oddychania 

49.  Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu 

50.  Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej 

51.  Pomiar stosunku I:E 

52.  Pomiar czasu wdechu 

53.  Pomiar czasu bezdechu 

54.  Pomiar przepływu szczytowego wdechowego 

55.  Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu 
wbudowany w respirator 

56.  Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

57.  Alarm zaniku zasilania sieciowego 

58.  Alarm zaniku zasilania bateryjnego 

59.  Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym 

60.  Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej 

61.  Alarm niskiej objętości oddechowej 

62.  Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej 

63.  Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego 

64.  Alarm niskiego ciśnienia wdechowego 

65.  Alarm rozłączenia  

66.  Alarm wysokiej częstości oddechów 

67.  Alarm niskiej częstości oddechów  

68.  Alarm bezdechu 

69.  Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u) 

70.  Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń 

71.  Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

72.  Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów 

73.  Możliwość rozbudowy o nebulizator 

74.  W komplecie 1 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do 
respiratora  



 

 

 

 

5 

 

 

75.  Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych.  

76.  Respirator oprogramowany po polsku 

77.  Gwarancja  min. 24 miesięcy 

Odpowiedź ad. pytanie nr 8 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 9. Dot. umowa paragraf 6 ust. 1 d) Ze względu na rażące wygórowanie kary umowne, czy 

Zamawiający wyrazi zgod nę na obniżenie kar do 0,5 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki 
liczony od ostatniego dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu 
umowy, liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 9 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 10. Dot. Załącznik nr 5 par. I ust. 3 w zakresie pakietu 1 i 2 
Prosimy o zmianę zapisu, że ten ustęp dotyczy tylko „gwarancji w pełnym zakresie” zamiast „ dotyczy ona 
zakresów gwarancji”. Komentarz: Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na szybkość akceptacji ofert przez 
Zamawiającego na naprawy i podzespoły w trakcie trwania „gwarancji w ograniczonym zakresie”, w związku tym 
nie jest w stanie przedłużyć czasu obwiązywania gwarancji.   

Odpowiedź ad. pytanie nr 10 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 11. Dot. Załącznik nr 5 par. I ust. 3 
Uprzejmie proszę o skrócenie czasu odrębnej gwarancji na wymieniony podzespół do minimum 6 m-cy. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 11. Ulega modyfikacji zapis w zał. nr 5 par. I ust. 3. Polegający na skróceniu 
terminu do 12 miesięcy w zakresie zadania nr 1 i 2. 

Pytanie nr 12. Dot. Załącznik nr 5 par. I ust. 4 i 5  w zakresie pakietu 1 i 2. 
Zgodnie z definicją „gwarancja o ograniczony dostępie” nie obejmuje ona napraw i wymiany elementów lub 
podzespołów urządzenia. Dodatkowo Wykonawca musi ofertować wszelkie naprawy, co wiąże się z 
oczekiwaniem na akceptację Zamawiającego. Stąd czasy reakcji i czasy napraw nie mogą być egzekwowane w 
ramach tej gwarancji. Proszę o usunięcie tekstu: „Dotyczy obu zakresów gwarancji”. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 12 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 13. Dot. Załącznik nr 4 par. 6 ust. 1c 
Uprzejmie prosimy o dodanie zdania, że kary umowne nie przekroczą 10% ceny określonej w § 3 ust. 3. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 13 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 
 

Pytanie nr 14. Dot. Załącznik nr 4 par. 6 ust. 1c. 
Uprzejmie prosimy o licznie kary od wartości jednego urządzenia, którego opóźnienie w naprawie dotyczy. 

Odpowiedź ad. pytanie nr 14 – Kara będzie naliczana od wartości urządzenia którego opóźnienie 
dotyczy.  
 
 
 
Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 
zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 
 

                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 
 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 
          Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


