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Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę  
sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

Pytanie 1 
dot. § 1 ust. 1- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu 
montażu i instalacji, w zakresie zad.3.
Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie 
wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 
dot. § 6 ust. 4- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy 
dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony 
w zadaniu 3 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest 
instrukcja obsługi.  
Odpowiedź: W § 6 ust. 4 Zamawiający zawarł zapis ,,jeśli dotyczy”. Zapis ten nie dotyczy zad. 3.

Pytanie 3
dot. § 6 ust. 6-  Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów 
technicznych sprzętów w zakresie zadania 3, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie 
wymagają przeglądów. 
Odpowiedź: W § 6 ust. 6 Zamawiający zawarł zapis ,,jeśli dotyczy”. Zapis ten nie dotyczy zad. 3.

Pytanie 4
dot. § 6 ust. 14- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu 
zastępczegow zakresie zadania nr 3.
Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod 
określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych 
produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania 
podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.
Odpowiedź: W § 6 ust. 14 Zamawiający zawarł zapis ,,jeśli dotyczy”. Zapis ten nie dotyczy zad. 3.

Pytanie 5 zad. 1 pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści myjkę, która podczas przerwy w zasilaniu automatycznie otwiera drzwi? 
Rozwiązanie takie pozwala na np. na ocenę uszkodzenia lub wyjęcia kosza wsadowego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6 zad. 1 pkt. 8
Czy Zamawiający zrezygnuje z postawionego warunku? Rezygnacja pozwoli na przedstawienie 
konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7 zad. 1 pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające uchwyt wystający poza linię obudowy urządzenia? 
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Zastosowania takiego rozwiązania pozwoli na jego dokładniejsze czyszczenie - zarówno uchwytu jak i 
powierzchni drzwi? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie zad. 1 pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści myjkę, która ma zbiornik na wodę o pojemności 12 l? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9 zad. 1 pkt. 17
Czy Zamawiający dopuści myjkę, o objętości komory 90 L? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10 zad. 1 pkt. 25
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające uszczelkę drzwiową labiryntową, bezobsługową w postaci 
kanału ze stali kwasoodpornej? Takie rozwiązanie zapewnia paroszczelność i wodoszczelność oraz 
zmniejsza koszty eksploatacyjne – uszczelka nie wymaga przeglądów i wymiany oraz jest odporna na 
uszkodzenia mechaniczne. 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11 zad. 1 pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system natryskowy komory wyposażony w minimum 15 
dysz ciśnieniowych (w tym minimum 3 obrotowe, minimum 5 rozpraszających oraz minimum 7 stałych)? 
Połączenia dysz z tyłu komory wykonane ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12 zad. 1 pkt. 31 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające ekran wyświetlający 2 linie po co najmniej 16 znaków? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12 zad. 1 pkt. 39
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie systemu informującego o ewentualnych przeciekach na całym 
urządzeniu nie tylko pompie dozującej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 zad. 1 pkt. 40
Czy Zamawiający dopuści urządzenie 3N PE ~ 400V; 4,85 kW ; 16A 2,5 mm (pracujące na takim samym 
zabezpieczeniu elektrycznym), gwarantujące szybszą dezynfekcję wsadu? Tylko jedno urządzenie spełnia 
przedstawione w SWZ wymogi. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 zad. 1 pkt. 41 i 42
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podłączeniem wody zimnej i ciepłej R ¾ ``? W takim przypadku 
wykonawca samodzielnie dokona redukcji. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 zad. 1 pkt. 44 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach i masie : 
• masa : 85 kg • szerokość : 500 mm • głębokość : 450 mm • wysokość : 1775 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 zad. 2 dotyczy pkt. 8 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie oferujące możliwość wysyłki danych o 
przebiegu RKO za pomocą łączą bluetooth do urządzeń typu Epcr? Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy 



opis jednoznaczeni wskazuje na urządzenie LUCAS 3 firmy Stryker, czym Zamawiający sam ogranicza 
możliwość otrzymania oferty od większej ilości oferentów.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne 

Pytanie 17 zad. 2 pkt. 9
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez urządzenie umożliwiające opisaną 
przez zamawiającego funkcjonalność w zakresie od 80 do 120 uciśnięć na minutę regulowany co 1 
uciśnięcie na minutę? Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy opis jednoznaczeni wskazuje na urządzenie 
LUCAS 3 firmy Stryker, czym Zamawiający sam ogranicza możliwość otrzymania oferty od większej ilości 
oferentów.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne  

Pytanie 18 zad. 2 pkt. 10
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez urządzenie umożliwiające regulację w 
czasie rzeczywistym głębokości uciśnięć klatki piersiowej w zakresie od 2 cm do 6 cm regulowany co 0,1 
cm? Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy opis jednoznaczeni wskazuje na urządzenie LUCAS 3 firmy 
Stryker, czym Zamawiający sam ogranicza możliwość otrzymania oferty od większej ilości oferentów.
Odpowiedź:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne  zad. 2 

Pytanie 19 zad. 2 pkt. 11
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez urządzenie umożliwiające regulacje 
czasu przerwy na wentylację od 3 do 8 sekund? Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy opis jednoznaczeni 
wskazuje na urządzenie LUCAS 3 firmy Stryker, czym Zamawiający sam ogranicza możliwość otrzymania 
oferty od większej ilości oferentów.
Odpowiedź:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne  zad. 2 

Pytanie 20 zad. 2 pkt. 12
Czy Zamawiający oczekuje czasu ładowania do 150 min zarówno w ładowarce zewnętrznej jak i ładowarce 
wbudowanej w urządzenie?
Odpowiedź:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne zad. 2 

Pytanie 21 zad. 2 pkt. 13
Czy Zamawiający uzna za spełnione powyższego parametru poprzez urządzenie które z racji swojej 
konstrukcji nie wymaga stosowania podkładki stabilizującej pod głowę oraz posiada pasa umożliwiające ich 
stabilizację przy zachowaniu możliwości podawania leków dożylnie w najczęstszych stosownym do tego 
miejscu tj. dole łokciowym? Pragniemy zwrócić uwagę, że powyższy opis jednoznaczeni wskazuje na 
urządzenie LUCAS 3 firmy Stryker, czym Zamawiający sam ogranicza możliwość otrzymania oferty od 
większej ilości oferentów.
Odpowiedź:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne zad. 2 

Pytanie 22 zad. 2 pkt. 14
Czy w powyższym punkcie Zamawiający oczekuje dostarczenie 2 desek do opisanego urządzenia?
Odpowiedź:  Zgodnie z załącznikiem nr 2 parametry techniczne zad. 2 

Pytanie 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od podpisania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jaki jest minimalny wymagany czas dostępności części 
zamiennych – 10 lat (zgodnie ze wzorem umowy), czy 15 lat (zgodnie z treścią zaproszenia).
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaproszenia w zakresie rozdz. III pkt. 3.2.13 
otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat  



od daty instalacji urządzenia”.

Pytanie 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od szkolenia w zakresie konserwacji oraz diagnostyki 
dostarczonych urządzeń? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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