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Wrocław, 30.07.2018 r. 

Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2018 

 

Odpowiedzi na  zapytania Wykonawców (1) 

 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach utworzenia 

oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy 

ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jedno-

cześnie wyjaśniając, co następuje: 

 

Zapytanie nr 1 

Pakiet 7. : 

Czy Zamawiający w związku z dużym obłożeniem zamówień u producenta na łóżka medyczne i szafki przyłóżkowe wy-

dłuży czas realizacji do 12 tygodni? 

Odpowiedź 

 Zgodnie z SIWZ 

 

Zapytanie nr 2 

Pakiet 7. : 

Czy Zamawiający w związku z dużym obłożeniem zamówień u producenta na łóżka medyczne i szafki 

przyłóżkowe wydłuży czas realizacji do 14 tygodni?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zapytanie nr 3 

Pakiet 7. 

Czy Zamawiający w związku z dużym obłożeniem zamówień u producenta na łóżka medyczne i szafki 

przyłóżkowe wydłuży czas realizacji do 16 tygodni?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 4 

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator gotowy do pracy o wadze 7,5 kg ( z łyżkami dla dzieci i dorosłych 

i kompletem akumulatorów, wbudowany uchwyt do przenoszenia?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza również  

 

Zapytanie nr 5 

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania defibrylator, który zapisuje 250 zdarzeń rozpoczynając zapis 10 sekund przed 

zdarzeniem i kończąc zapis 10 sekund po zdarzeniu w pamięci wewnętrznej dla 100 pacjentów bez zapisu głosu? 

Pragniemy zauważyć, że oferowane przez nas urządzenie ma również możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej o 

dostarczaną przez nas wraz z urządzeniem kartę pamięci SD co znacznie zwiększa możliwości przechowywania 

poszczególnych zdarzeń.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza również  
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Zapytanie nr 6 

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania akumulator 6,6 Ah?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza również  

 

Zapytanie nr 7 

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zasilanie akumulatorowe z czasem pracy: do 5 godzin ciągłego monitorowa-

nia EKG lub 200 defibrylacji z energią 200J? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza również  

 

Zapytanie nr 8  

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania akumulatora/ów do 5 godzin do pełnej 

pojemności? Pragniemy zauważyć, że Proponowane przez nas urządzenie posiada akumulator o pojemności 6,6 Ah co 

jest kilku krotnie większą pojemnością niż rozwiązanie wymagane (pkt. 17. Akumulator 1,4Ah) 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza również  

 

Zapytanie nr 9 

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem oporności pacjenta od 25 do 175 Ohm?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza również  

 

Zapytanie nr 10 

Pakiet 4. : 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wzmocnieniem sygnału EKG: 0,5;1,0;1,5;2,0;3,0 cm/mV?  

Odpowiedź 

 Zamawiający dopuszcza również 

 

Zapytanie nr 11 

Pakiet 8. : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 676*730*1935mm, ale 

spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie pojemności całkowitej i pojemności użytkowej? 

Oferowane przez nas wartości wynoszą odpowiednio: 

pojemności całkowitej -370L      

pojemności użytkowej- 359L   

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o wymiarach zew. (SxGxW) 676x730x1935 mm, pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ  

 

Zapytanie nr 12 

Pakiet 8. : 

Prosimy o wyjaśnienie czy podane w pkt 15 max. Obciążenie pólek :50 kg, podane jest dla 5 półek łącznie czy jednej?  

Odpowiedź 

Obciążenie podane dla jednej półki  

 

Zapytanie nr 13 

Pakiet 8. : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o maksymalnym obciążeniu jednej  półki wynoszącym 15kg?  
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Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza  max. obciążenie dla jednej półki 15 kg. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ 

  

Zapytanie nr 14 

Pakiet 8. : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki  o zużyciu  energii, 1,71  kWh/24h?  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę  

 

Zapytanie nr 15 

Pakiet 8. : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z czynnikiem ekologicznym chłodniczym R290. Opisany w 

opisie przedmiotu zamówienia R600a podobnie jak R290 należą do grupy węglowodorów nasyconych HC-czyli 

ekologicznych.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z czynnikiem ekologicznym chłodniczym R290. Pozostałe wymagania zgodnie z 

SIWZ  

 

Zapytanie nr 16 

Pakiet 8. : 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z jednostronnym , prawostronnym montażem drzwi?  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 17 

Pakiet 8. : 

W punkcie 20  opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga: 

 „harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem 

czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części 

serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej 

oraz kodów serwisowych” 

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie częstotliwości przeglądów chłodziarki. Część 

producentów nie określa jednoznacznie daty przeglądów i zakresu czynności jakie powinny być wykonane podczas 

przeglądów.   

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przeglądu raz w roku w okresiegwarancji  

 

Zapytanie nr 18 

PAKIET nr 6 

 Prosimy o wydzielenie poz. nr 1 do odrębnego zadania.  

Wydzielenie tej pozycji wpłynie znacząco na ilość oferentów i będzie stanowiło zwiększenie konkurencyjności, co 

wpłynie na wysokość ceny.   

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 19 

PAKIET nr 6 

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6, poz 6  

Prosimy o dopuszczenie temperatury prania pasów o wysokości 90 st. C   

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza temp. prania pasów w wysokości 90
o
, pozostałe wymagania jak w SIWZ  
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Zapytanie nr 20 

PAKIET nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do przyjęcia i rozpatrzenia oferty konkurencyjnej na aparat do elektrowstrząsów o 

korzystniejszych cechach funkcjonalno-użytkowych, lecz o nieco odmiennej szczegółowej konfiguracji niż opisany w 

SIWZ aparat Mecta (nazwę Zamawiający podał w Załączniku  nr 1, punkt 19  Wykazu Parametrów Wymaganych i 

Oferowanych,), a mianowicie : 

1. Pkt.1 – aparat wyposażony w wyświetlacz cyfrowy i drukarkę 4-kanałową, zamiast ekranu       

             dotykowego, 

2. Pkt.2 – maksymalna, bezpieczna energia impulsu nie większa niż 188,8 J, 

3. Pkt.3 – stała wartość maksymalnego natężenia prądu 900 mA, 

4. Pkt.4 – zakres częstotliwości 10-140 Hz, 

5. Pkt.5 – czas trwania impulsu 0,14-8 sek. 

6. Pkt.6 – szerokość impulsu 0,25-1,5 msek, 

7. Pkt.7 – monitorowanie i rejestracja sygnałów EEG, EKG i EMG na rejestratorze (drukarce)  

             wbudowanym do aparatu, 

8. Pkt.8 – monitorowanie na wydruku 4-ch kanałów: 2xEEG, EKG i EMG (zamiast OMS), 

9. Pkt.12 – monitorowanie konwulsji poprzez rzeczywisty odczyt aktywności mięśniowej EMG, 

10. Pkt.17 – pomiar i wizualizacja na wyświetlaczu oporności obwodu pacjenta, monitorowanie   

               „w tle“ podczas podawania impulsu, wydruk na raporcie badania oporności  

               statycznej i dynamicznej, 

11. Pkt.18 - wydruk na drukarce aparatu parametrów stymulacji po jej zakończeniu. 

12. Pkt.19 – program do współpracy z komputerem, kompatybilny z oferowanym aparatem i   

                systemem operacyjnym Windows – inny niż Mecta EMR, 

13. Pkt.20 – interfejs użytkownika w postaci wyświetlacza cyfrowego wbudowanego w aparat          

               i 1- go pokrętła nastawień wszystkich funkcji i wartości. 

Proponowany aparat zaprojektowany został szczególnie starannie pod kątem maksymalnego uproszczenia skompliko-

wanych nastawień bezpiecznej i optymalnej energii bodźca zabiegowego i posiada program automatycznych  nastawień 

parametrów stymulacji, dostosowanych do wieku pacjenta i rodzaju zabiegu (jedno lub dwustronnego). 

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

Zapytanie nr 21 

PAKIET nr 3 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania kardiomonitorów fabrycznie nowych z datą produkcji min. 

listopad 2017 roku? Oferowane kardiomonitory będą posiadały najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego 

modelu.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza do postępowania kardiomonitory fabrycznie nowe z datą produkcji min. listopad 2017 r., 

które będą posiadały najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu (odpowiedź P. M. Karpińskiej) 

 

Zapytanie nr 22 

PAKIET nr 6 

Poz. nr 1 

Prosimy o dopuszczenie pasów na ramiona w rozmiarach: 

M/L: 58 - 114 cm 

XL: 105 - 145 cm  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 23 

PAKIET nr 6 

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6 

Pkt. 6 
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Prosimy o dopuszczenie pasów z możliwością prania w temperaturze 90°C  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ  

 

Zapytanie nr 24 

PAKIET nr 6 

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6 

Pkt. 8 

Prosimy o odstąpienie od wymogu trudnopalności pasów. 

W przypadku wymagania pasów niepalnych, prosimy o dopuszczenie 5 kompletów do unieruchamiania rąk, 5 

kompletów do unieruchamiania nóg oraz 2 kompletów na całe ciało pacjenta, składających się z unieruchomienia rąk, 

nóg, pasa brzusznego oraz unieruchomienia ramion (o wymiarach: M/L: 70-126 cm i XL: 109-165 cm)  

Odpowiedź 

Zgodnie z SIWZ 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści 

oferty. 

 

Pouczenie: 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-

nych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 
 Z upoważnienia  Dyrektora 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

im. Jana Mikulicza – Radeckiego 

we Wrocławiu 

 

 

Zofia Widomska-Brycka 

       Z-ca Kierownika ds. Przetargów 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


