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Znak: AE/ZP-27-21/16                            Tarnów, 2016-03-01 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

inkubatora zamkniętego 1 sztuka, inkubatora z możliwością dostosowania do pracy jako 

inkubator zamknięty lub otwarty (hybrydowy) 1 sztuka oraz stanowiska do resuscytacji 2 

sztuki. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.4 – Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie inkubator z 

trybem kangurowania? 

2. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.7 – Czy ze względu na wszechstronność prowadzonych 

terapii Zamawiający wymaga aby inkubator wyposażony był w drzwiczki z wszystkich 4 

stron inkubatora? 

3. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.10 – Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 

stabilną nieobrotową podstawę materacyka? 

4. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.11 – Czy Zamawiający dopuści inkubator z funkcją 

jednostronnego wysuwania materacyka? 

5. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.12 – Czy Zamawiający wymaga aby szuflada na kasetę RTG 

była dostępna bez konieczności otwierania przedziału pacjenta? 

6. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.18 – Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 

funkcję serworegulacji nawilżania programowanej co 1%? 

7. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.19 – Czy Zamawiający dopuści inkubator pracujący w 

oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej? 

8. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.24 – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji 

automatycznego doboru temperatury komfortu cieplnego? 

9. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.28 – Czy przez jednoczesne cyfrowe wyświetlanie 

temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) Zamawiający rozumie jako jednoczesne 

wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur skóry oraz temperatury zadanej? 

10. Dotyczy Załącznik Nr 7.1 pkt.33 – Czy Zamawiający dopuści inkubator pracujący w 

oparciu o jednorazowe czujniki temperatury skóry? W zestawie startowym wraz z 

inkubatorem dostarczane jest 10 szt. czujników. 

11. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.5 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 

kolorowy panel sterowania składający się z szeregu wyświetlaczy oraz diod LED? 

12. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.6 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator z płynną regulacją 

nachylenia materacyka realizowaną w zakresie +/- 10stopni? 

13. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.7 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym szuflada 

na kasetę RTG wysuwana jest wyłącznie z jednej strony? 

14. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.8 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym głośniki 

umieszczone są wysoko nad głową noworodka w kolumnie promiennika? W oferowanym 

rozwiązaniu hałas wokół pacjenta wynikający z pojawiającego się alarmu jest jeszcze niższy 

niż w wymaganym rozwiązaniu opisanym w SIWZ. 

15. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.9 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator z dotykowym 

wyciszaniem alarmów? 

16. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.15 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 

lampę obserwacyjną o stałym natężeniu światła? 
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17. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.16 –  Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową mocowaną 

na rurach zintegrowanych z inkubatorem o regulowanej mocy od 7000 do 30 000 luksów? 

18. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.17 –  Czy Zamawiający dopuści inkubator w którym po 

odchyleniu ścianek bocznych zablokowany zostaje dostęp do szuflad znajdujących się pod 

inkubatorem? 

19. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.19 –  Czy w związku z faktem stosowania inkubatora 

wyposażonego w moduł resuscytacyjny do podaży pierwszych oddechów pacjentom o 

różnych podatnościach płuc Zamawiający zmodyfikuje wymóg maksymalnego odcięcia 

ciśnienia na poziomie min.60cmH2O? 

20. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.21 – Czy Zamawiający dopuści monitor saturacji, mocowany 

do rur zintegrowanych z inkubatorem mierzący metodą Masimo, z możliwością odłączenia 

na potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy? 

21. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.24 – Czy Zamawiający dopuści inkubator nie wyposażony w 

2 dodatkowe gniazda elektryczne? 

22. Dotyczy Załącznik Nr 7.3 pkt.26 – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez szyn, ale 

wyposażony w dwie zintegrowane z nim rury do mocowania dodatkowych akcesoriów? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora z trybem kangurowania. 

Ad.2.  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby zaoferowany inkubator wyposażony był 

w drzwiczki z wszystkich 4 stron inkubatora. 

Ad.3.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora wyposażonego w stabilną nieobrotową 

podstawę materacyka.  

Ad.4.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora z funkcją jednostronnego wysuwania 

materacyka. 

Ad.5.  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby szuflada na kasetę RTG była dostępna 

bez konieczności otwierania przedziału pacjenta. 

Ad.6.  

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie inkubatora wyposażonego w 

funkcję serworegulacji nawilżania programowanej co 1%. 

Ad.7.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora pracującego w oparciu o jednorazowe worki 

wody sterylnej. 

Ad.8.  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania inkubatora bez funkcji automatycznego doboru 

temperatury komfortu cieplnego. 

Ad.9. 

Zamawiający informuje, iż przez jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej                 

i rzeczywistej (zmierzonej) rozumie jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur 

skóry oraz temperatury zadanej. 

Ad.10. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad.11. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora wyposażonego w kolorowy panel 

sterowania składający się z szeregu wyświetlaczy oraz diod LED. 

Ad.12. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.13. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora, w którym szuflada na kasetę RTG 

wysuwana jest wyłącznie z jednej strony. 

Ad.14. 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie inkubatora,  w którym głośniki 

umieszczone są wysoko nad głową noworodka w kolumnie promiennika. 

Ad.15. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora z dotykowym wyciszaniem alarmów. 

Ad.16. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora wyposażonego w lampę obserwacyjną o 

stałym natężeniu światła. 

Ad.17. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie lampy zabiegowej mocowanej na rurach 

zintegrowanych z inkubatorem o regulowanej mocy od 7000 do 30 000 luksów. 

Ad.18. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora, w którym po odchyleniu ścianek 

bocznych zablokowany zostaje dostęp do szuflad znajdujących się pod inkubatorem. 

Ad.19. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.20. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora saturacji, mocowanego do rur 

zintegrowanych z inkubatorem mierzącego metodą Masimo, z możliwością odłączenia na 

potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na oddział noworodkowy. 

Ad.21. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.22. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora bez szyn, ale wyposażonego w dwie 

zintegrowane z nim rury do mocowania dodatkowych akcesoriów. 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


