
 

 

                                                                                         ……………………………………… 
      ……………………………………… 

Znak: AE/ZP-27-21/16                            Tarnów, 2016-03-09 

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 pkt.XV SIWZ ppkt 11 pp. a), c) i d) – Urządzenie będące przedmiotem umowy 

jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w 
której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część 
urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w 
takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną 
kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego 
urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o 
modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w 
to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. Zwracamy ponadto uwagę, że 
żądanie dostarczenia części sprzętu przez podmioty trzecie (uprawnienie takie Zamawiający 
wpisał w pp. d) może być sprzeczne z Ustawą o wyrobach medycznych oraz określonymi w 
niej obowiązkami Świadczeniodawcy (tj. Zamawiającego) i powodować utratę znaku CE na 
urządzenie. Producent nie bierze bowiem odpowiedzialności za sprzęt działający z 
nieautoryzowanymi komponentami, które nie były objęte procedurą zgodności i nie są objęte 
Deklaracją zgodności. W związku z tym sugerujemy usunięcie pp. d). 

2. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 17 – Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych Wykonawca nalicza odsetki za opóźnienie w płatności w wysokości określonej 
w niniejszej Ustawie. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji 
zapisów tego pkt. 

3. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 14 pp. a), c) - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne 
są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-
0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w 
przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do 
przyjętego w branży poziomu. 

4. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 14 pp. b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie 
zapisów tego punktu? Kara umowna, jaką zastrzegł Zamawiający jest rażąco wysoka, zaś 
katalog przesłanek, w jakich Zamawiający może ją naliczyć jest szeroki. W interesie 
Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego wykonania umowy. 
Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 18, Zamawiający może odstąpić od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną zastrzeżoną  
w pkt. 14 pp. c) – Zapisy te w należyty sposób zabezpieczają interesy Zamawiającego.  
W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisów pkt. 14 pp. b) 

5. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego 
punktu? W interesie Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego 
wykonania umowy. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 14 pp. a) dające Zamawiającemu 
możliwość naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia, interesy 
Zamawiającego są zabezpieczone, więc pozostawienie zapisów tego punktu jest niezasadne.  
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6. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą 
modyfikację tego punktu: „Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy w zakresie 
Pakietu Nr 1-3 (z wyłączeniem akcesoriów) od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych 
urządzeń na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym” ? 

7. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 10 oraz pkt. 11 pp. d – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
usunięcie tych zapisów z wzoru umowy? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z 
konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o 
nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych 
usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub 
modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również 
zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za 
szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.  

8. Dotyczy pkt.XV SIWZ, pkt 10– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 10 nast. 
zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i 
wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 
sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie 
powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę 
rękojmi i gwarancji” ? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami 
działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla 
Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. 
Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub 
gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne 
z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i 
pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może 
potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny 
podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.  

9. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 8 oraz 9 – pkt.XV SIWZ, ppkt 10 oraz 

ppkt.11 d) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu „osoby trzeciej” na „inny 
autoryzowany przez producenta Serwis” oraz usunięcie słowa „niebezpieczeństwo”? 

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych 
podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach  
i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do 
ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły 
zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta  
i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za 
pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać 
Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest 
niezgodny z art. 361 § 1 kc.  

10. Dotyczy Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 – Czy celem zapewnienie najwyższej, jakości 
oferowanych sprzętów Zamawiający będzie wymagać sprzętu wyprodukowanego w 2016 r.? 
Określenie takiego wymogu zagwarantuje Zamawiającemu dostawę sprzętu w pełni nowego,  
który nie został poddany długiemu okresowi magazynowania, jak miałoby to miejsce  
w przypadku dostawy sprzętu wyprodukowanego w 2015 r. 

11. Dotyczy Pakiet Nr 2 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 
tygodni od daty podpisania umowy? 



 

 

S
tr

o
n

a
3

 

12. Dotyczy Pakiet Nr 2 – Czy Zamawiający wymaga aby oferowane inkubatory były nowe, 
niepowystawowe pochodzące z bieżącej produkcji 2015/2016? 

13. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.3 – Czy Zamawiający wymaga aby regulacja materacyka odbywała 
się w sposób cichy za pomocą zewnętrznych pokręteł bez ingerencji wewnątrz inkubatora. 
Każda dodatkowa ingerencja we wnętrzu inkubatora prowadzi do stresu noworodka i 
podniesieniu hałasu wewnątrz inkubatora co zakłóca prawidłowy rozwój noworodka. 

14. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.5  Czy z uwagi na wymóg w punkcie 3 i 6 tj. „możliwość 
wysunięcia materacyka na zewnątrz” celem wykonania dodatkowych specjalistycznych 
zabiegów lub podłączeń noworodka, których nie da się wykonać z materacykiem 
umieszczonym wewnątrz kopuły,  Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowej karuzeli 
tj. „obracania podstawy materacyka”, która nie ma żadnego wpływu na właściwości kliniczne 
inkubatora? Pragniemy nadmienić, iż inkubator zgodnie z wymogiem  w pkt. 1 i 11 
przekształca się w inkubator otwarty z pełni odkrytym materacykiem i dostępem do 
leczonego pacjenta.  

15. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.10 – Czy Zamawiający wymaga aby po otwarciu ścianek bocznych 
kurtyna ciepłego powietrza była uruchomiana automatycznie, co zapobiega wychłodzeniu 
noworodka i nie wpływa na głośność w inkubatorze? 

16. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.17 – Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji od 23 do 39 stopni 
C? Obecny wymóg ustawienia temperatury na poziomie 20 stopni C, gdzie na oddziałach 
noworodkowych panuje temperatura powyżej 23 stopni C, jest nierealna. 

17. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.22 – Czy Zamawiający dopuści duży wyświetlacz, mocowany i 
dostępny z prawej lub lewej strony inkubatora, czytelny z dwóch stron inkubatora? 

18. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt.27 – Czy Zamawiający dopuści szufladę z dostępem z obu stron 
inkubatora o możliwości obciążenia do 3 kg? 

19. Dotyczy Pakiet Nr 3 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 
tygodni od daty podpisania umowy? 

20. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.5 – Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz w formie numerycznej  
LED z dodatkowym opisem graficznym danego parametru? 

21. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.7 – Czy Zamawiający dopuści kasetę wysuwaną od czoła 
inkubatora? 

22. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.8 – Dokładny opis miejsca usytuowania  głośników wskazuje na 
konkretnego producenta i nie ma wpływu na jego właściwości kliniczne. Prosimy o 
dopuszczenie stanowiska z wbudowanymi głośnikami wraz z panelem sterującym. 

23. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.9 – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez możliwości 
bezdotykowego wyciszenia alarmów? 

24. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.11 – Opisany czas grzania wstępnego spełnia tylko jeden 
konkretny model i wskazuje na konkretnego producenta. Prosimy o dopuszczenie dłuższego 
czasu min. 15 minut. 

25. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.15 – Czy Zamawiający dopuści wbudowane oświetlenie pola 
pacjenta wbudowane w kolumnę promiennika bez regulacji jego natężenia? 

26. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.18 – Czy Zamawiający dopuści zegar APGAR z automatycznym 
wyłączeniem tej funkcji przez inkubator? 

27. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.19 – Prosimy o dopuszczenie stanowiska z modułem do 
resuscytacji, mieszalnikiem oraz ssakiem w jednej obudowie, umieszczonej z lewej lub 
prawej strony panelu głównego. 

28. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.19 – Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie podaży powyżej 30 
cmH2O w formie regulacji ciśnienia maksymalnego w zakresie 20-60 cmH2O? 
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29. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.21 – Czy Zamawiający dopuści oddzielny pulsoksymetr tj. 
niewbudowany w panel główny? 

30. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.22 – Czy Zamawiający dopuści zintegrowaną wagę z zakresem 
pomiarowym  do 7 kg? 

31. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.24 – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowych gniazd 
elektrycznych? 

32. Dotyczy Pakiet Nr 3 pkt.26 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie,  które 
posiada dwie szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów stanowiące integralną część 
urządzenia? 

33. Dotyczy Pakiet Nr 3 – Czy Zamawiający dopuści stanowisko do resuscytacji o niżej 
podanych parametrach:  
33.1. Napięcie i natężenie prądu zasilającego:  230 V ~ ± 20V ~ max. 4A 
33.2. Częstotliwość prądu zasilającego: 50-60 HZ 
33.3. Maksymalna moc na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% 

mocy oraz odległości między kratownicą promiennika a materacem 68 cm powinna 
wynosić 32 mW/cm2 

33.4. Regulacja wysokości elektryczna: 87,8 – 103,6 cm 
33.5. Moc oświetlenia 20W 
33.6. Kontrola temperatury ciała noworodka: czujnik naskórny temperatury wielorazowy, 

pomiar temperatury w zakresie 34.5-37.5oC – co 0.1oC 
33.7. Zakres wyświetlany od 4,0oC do 50oC z jednostką 0,1oC 
33.8. Wyświetlacz mocy grzania w procentach w postaci świecącego słupka 
33.9. Praca w trybie SERVO 
33.10. Posiadający tryb nagrzewania wstępnego 
33.11. Stoper Apgar emitujący dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od wyłączenia, z 

możliwością włączenia dodatkowego dźwięku w 3 minucie. 
33.12. Wbudowane 2 stopery do pomiaru czasu procedur 
33.13. Wysokość urządzenia: 170-186 cm 
33.14. Wysokość materaca: 90,5 cm 
33.15. Wymiary leża noworodkowego: 65 x 75 cm lub 65x65 cm 
33.16. Wymiary materaca 62 x 72 cm lub 62x62 cm 
33.17. Zakres obrotu głowicy promiennika: od -130o do + 130o w stosunku do położenia 

środkowego 
33.18. Pozycja Trendelenburga max. -10o do +10o płynnie regulowana 
33.19. Kółka samonastawne 4 x 100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce 
33.20. Cztery ścianki odchylane, w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe 

"śluzy" do mocowania drenów oddechowych 
33.21. Alarmy za wysokiej / za niskiej temperatury ciała noworodka 
33.22. Alarm odłączenia czujnika temperatury 
33.23. Alarm awarii zasilania 
33.24. Alarm uszkodzenia czujnika temperatury 
33.25. Aparat do resuscytacji wbudowany w kolumnę inkubatora, z ustawianym dokładnie 

ciśnieniem PIP (zakres 5-70 cm H2O), i PEEP (zakres 1-9 cm H2O) – ustawienia 
widoczne w formie zegarowego wskaźnika, z wyposażeniem jednorazowego użytku 
po 1 szt. o parametrach: 
- dren do pacjenta, min. 145 cm długości; 
- dren doprowadzający gaz do apartu; 
- zastawka PEEP, znajdująca się na końcu drenu do pacjenta; 



 

 

S
tr

o
n

a
5

 

            - maseczka w rozmiarach: średnica maseczki 42 mm lub 50 mm lub 60 mm 
33.26. Przepływomierz tlenu i powietrza z mocowaniami na szynę 
33.27. Półka pod kardiomonitor 
33.28. Szuflada na kasetę RTG 
33.29. Zestaw dwóch szuflad, jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony 

inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad) 
33.30. Osłonki jednorazowego użytku na czujnik temperatury 1op/10 szt. 
33.31. Czujnik pomiaru temperatury wielorazowego użytku 1 szt. 
33.32. Szyna do zamocowania przepływomierzy o długości min. 50 cm 
33.33. Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8kg 
33.34. Ssak próżniowy 
33.35. Mieszalnik tlenu i powietrza 
33.36. Zintegrowana lampa zabiegowa 
33.37. Pulsoksymetr Massimo lub podobnej klasy do pomiaru saturacji 

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

Ad.1. i Ad.3 – Ad.6 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 
Rozdziału XV pkt. 9, 11a), 11c), 14a), 14b), 14 c) i 21 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.                   
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad.7 – Ad.9 i Ad.1 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ  

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest 
do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny 
koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 
usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 
wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 
trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 
jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z 
powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej 
przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do 
usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, 
a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 
usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 
wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 
trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub 
dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty 
uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji. ” 
Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia 
usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o 
treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego 
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elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim 
posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu” 
Ad.2.  
Zamawiający w Formularzu Ofertowym usuwa zapis dotyczący pkt.III.2 o treści: „2. Wysokość 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - ....................... w stosunku rocznym (nie wyższe niż 
ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych 
należy wpisać „odsetki ustawowe”).”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.2 w pkt.III 
Formularza Ofertowego pozostaje bez zmian. 
Ponadto Zamawiający w pkt.XV – Ogólne warunki umowy - usuwa zapis dotyczący pkt.17                 
o treści: „17. Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może  naliczać odsetki w 
wysokości  ................................. w skali roku”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.17 w 
pkt.XV SIWZ pozostaje bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności naliczenia odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwały będą odsetki ustawowe, o których mowa  w 
art.8 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z 
póź.zm) tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
Ad.10. 
Zamawiający informuje, iż w Pakiecie Nr 1-2 nie postawił wymogu w zakresie daty produkcji 
zaoferowanych urządzeń, zaś w Pakiecie Nr 3 Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń 
fabrycznie nowych rok produkcji nie wcześniej niż 2015. Tym samym Zamawiający dopuści również 
w Pakiecie Nr 1-3 urządzenia wyprodukowane w 2016r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
dopuści również zaoferowanie w Pakiecie Nr 1-3 urządzeń powystawowych.  
Ad.11. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji umowy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 
Ad.12. 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.II Formularza Ofertowego  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, iż zaoferowane w Pakiecie Nr 2 
inkubatory są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 7.2 oraz oferowane 
zgodnie z Załącznikiem Nr 7.2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż w Pakiecie Nr 2 nie 
postawił wymogu w zakresie daty produkcji zaoferowanych urządzeń. Tym samym Zamawiający 
dopuści również w Pakiecie Nr 2 urządzenie wyprodukowane tak w 2015r., jak i w 2016r.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuści również zaoferowanie urządzenia powystawowego.  
Ad.13. 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby regulacja materacyka odbywała się w 
sposób cichy za pomocą zewnętrznych pokręteł bez ingerencji wewnątrz inkubatora.  
Ad.14. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  
Ad.15. 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również, aby po otwarciu ścianek bocznych kurtyna 
ciepłego powietrza była uruchomiana automatycznie, co zapobiega wychłodzeniu noworodka i 
nie wpływa na głośność w inkubatorze.  
Ad.16. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zakresu regulacji od 23 do 39 stopni C.  
Ad.17. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie dużego wyświetlacza, mocowanego i dostępnego z 
prawej lub lewej strony inkubatora, czytelnego z dwóch stron inkubatora 
Ad.18. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad.19. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na 
wydłużenie terminu realizacji umowy do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 
Ad.20. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wyświetlacza w formie numerycznej  LED z 
dodatkowym opisem graficznym danego parametru. 
Ad.21. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kasety wysuwanej od czoła inkubatora. 
Ad.22. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stanowiska z wbudowanymi głośnikami wraz z 
panelem sterującym. 
Ad.23. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie inkubatora bez możliwości bezdotykowego 
wyciszenia alarmów. 
Ad.24. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.25. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wbudowanego oświetlenia pola pacjenta 
wbudowanego w kolumnę promiennika bez regulacji jego natężenia. 
Ad.26. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.27. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stanowiska z modułem do resuscytacji, 
mieszalnikiem oraz ssakiem w jednej obudowie, umieszczonej z lewej lub prawej strony panelu 
głównego, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.28. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie stanowiska do resuscytacji posiadającego 
zabezpieczenie podaży powyżej 30 cmH2O w formie regulacji ciśnienia maksymalnego w 
zakresie 20-60 cmH2O.  
Ad.29. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie oddzielnego pulsoksymetru tj. niewbudowanego w 
panel główny, pod warunkiem, że pulsoksymetr ten przymocowany będzie do inkubatora i 
będzie posiadał możliwość odłączenia na potrzeby kontaktu skóra-do-skóry lub transportu na 
oddział noworodkowy. 
Ad.30. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zintegrowanej wagi z zakresem pomiarowym  do 7 
kg 
Ad.31. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.32. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie urządzenia,  które posiada dwie szyny do 
mocowania dodatkowych akcesoriów stanowiące integralną część urządzenia 
Ad.33.1. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie napięcia i natężenia prądu zasilającego:  230 V ~ ± 
20V ~ max. 4A 
Ad.33.2. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające częstotliwość prądu 
zasilającego: 50-60 HZ 
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Ad.33.3. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające maksymalną moc-                     
32 mW/cm2 - na jednostkę powierzchni dla promiennika pracującego na 100% mocy oraz 
odległości między kratownicą promiennika, a materacem 68 cm.  
Ad.33.4. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające elektryczną regulację 
wysokości: 87,8 – 103,6 cm 
Ad.33.5. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji, które oprócz lampy zabiegowej 
wymaganej zgodnie z pkt.16 Załącznika Nr 7.3 do SIWZ,  posiada lampę obserwacyjną o mocy  
oświetlenia 20W. 
Ad.33.6. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.33.7. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zakres wyświetlany 
temperatrury od 4,0oC do 50oC z jednostką 0,1oC, pod warunkiem spełniania pozostałych 
wymagań SIWZ. 
Ad.33.8. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wyświetlacz mocy grzania 
w procentach w postaci świecącego słupka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań 
SIWZ. 
Ad.33.9. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające automatyczną  regulację 
temperatury noworodka w trybie SERVO, pod warunkiem posiadania przez zaoferowane 
stanowisko do resuscytacji również manualnej regulacji temperatury noworodka. 
Ad.33.10. 

Zamawiający wymaga czasu grzania wstępnego max 7 minut. 
Ad.33.11. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające stoper Apgar emitujący 
dźwięki po 1, 5 oraz 10 minutach od wyłączenia, z możliwością włączenia dodatkowego 
dźwięku w 3 minucie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.12. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wbudowane 2 stopery do 
pomiaru czasu procedur 
Ad.33.13. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wysokość urządzenia: 
170-186 cm 

Ad.33.14. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wysokość materaca: 90,5 
cm 
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Ad.33.15. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wymiary leża 
noworodkowego: 65 x 75 cm lub 65x65 cm 
Ad.33.16. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wymiary materaca 62 x 72 
cm lub 62x62 cm 
Ad.33.17. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zakres obrotu głowicy 
promiennika: od -130o do + 130o  w stosunku do położenia środkowego 
Ad.33.18. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.33.19. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające kółka samonastawne 4 x 
100 mm, wszystkie zaopatrzone w hamulce. 
Ad.33.20. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające cztery ścianki odchylane, 
w przedniej i tylnej oraz w czterech narożach silikonowe "śluzy" do mocowania drenów 
oddechowych, pod warunkiem, że ścianki są przezierne. 
Ad.33.21. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarmy za wysokiej / za 
niskiej temperatury ciała noworodka, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.22. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarm odłączenia czujnika 
temperatury, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.23. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarm awarii zasilania, 
pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.24. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające alarm uszkodzenia 
czujnika temperatury, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.25. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji o parametrach opisanych w pytaniu, 
pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ opisanych w pkt.19 Załącznika Nr 7.3 
do SIWZ. 
Ad.33.26. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające przepływomierz tlenu i 
powietrza z mocowaniami na szynę 
Ad.33.27. 

Zamawiający nie postawił w SIWZ wymogu w zakresie ujętym w pytaniu.  
Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające półkę pod kardiomonitor. 
Ad.33.28. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające szufladę na kasetę RTG, 
pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
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Ad.33.29. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zestaw dwóch szuflad, 
jedna w drugiej, wysuwanych na boki (na obie strony inkubatora ułatwiające dostęp do szuflad) 
Ad.33.30. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające osłonki jednorazowego 
użytku na czujnik temperatury 1op/10 szt., pod warunkiem że Wykonawca zaoferuje czujniki 
wielorazowe do pomiaru temperatury- 2 szt./stanowisko. 
Ad.33.31. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.33.32. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające szynę do zamocowania 
przepływomierzy o długości min. 50 cm 
Ad.33.33. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające wbudowaną wagę w 
zakresie od 300g do 8kg 
Ad.33.34. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające ssak próżniowy, pod 
warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.35. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające mieszalnik tlenu i 
powietrza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.36. 

Zamawiający dopuści również stanowisko do resuscytacji posiadające zintegrowaną lampę 
zabiegową, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 
Ad.33.37. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2  oraz Ad.7 – Ad.9 działając na podstawie 
art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża 
termin składania i  otwarcia  ofert na: 
           -  składanie ofert do dnia 23.03.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 23.03.2016r godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Formularza Ofertowego oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie.  
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


