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Zakopane, dnia 15 lipca 2020 roku
ZP / 12 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Wykonawcy Pobierający
Materiały Przetargowe SIWZ
Wszyscy
W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz.
1843 ze zm.), przesyłam Państwu treść pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami
na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej SIWZ.

I.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu
treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym
postępowaniem przetargowym:
1.

Zwracamy sie z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 monitora hemdynamicznego:
1. Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą małoinwazyjną
2. Ciągłe monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna
do rozbudowy)
3. Ciągłe monitorowanie głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do
rozbudowy)
4. Wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia
inwazyjnego
5. Bez konieczności stosowania sprzętu zużywalnego typu dodatkowe przetworniki
ciśnienia inwazyjnego
6. Współpraca z kardiomonitorem przyłóżkowym realizującym inwazyjny pomiar
ciśnienia tętniczego
7. Bez wymogu specjalnego dodatkowego dostęp tętniczego lub żylnego
8. Wykorzystanie standardowego sygnału z kardiomonitora z dostępem tętniczym:
tętnica promieniowa, udowa, grzbietowa stopy
9. Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji
10. Monitorowane parametry:
a) ciśnienie: średnie ciśnienie tętnicze (MAP), skurczowe (SYS) i rozkurczowe (DIA);
b) częstość akcji serca (HR);
c) zmienność akcji serca (HRV);

d) objętość wyrzutowa serca (SV; SVI);
e) pojemność minutowa serca (CO, CI);
f) układowy opór naczyniowy (SVR, SVRI);
g) dynamiczne parametry obciążenia wstępnego serca: zmiany ciśnienia tętna (PPV) i
obję tości wyrzutowej (SVV)
11. Monitorowanie zmian parametrów hemodynamicznych po interwencji
12. Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym: w cyklu skurcz-skurcz, bez
uśrednienia wartości i z możliwością uśrednienia
13. Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelaryznej)
14. Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych
monitorowanych parametrów
15. Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitor
16. Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej
analizy (min. 6 miesięcy)
17. Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub
cyfrowej
18. Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego
systemu informatycznego: Ethernet, USB, RS232C
19. Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów
monitorowania do instalacji na komputerach PC
20. Możliwość dopasowania interfejsu do potrzeb Użytkownika, w tym konfiguracji
skrótów lub przycisków ekranowych do szybkiego uruchamiania najczęściej
wykorzystywanych funkcji.
21. Ekran monitora: dotykowy, kolorowy LCD, 15”
22. Zasilanie akumulatorowe monitora na 8 godziny ciągłej pracy.
23. Kompatybilność z kartami eksploatacyjnymi – czasowymi z chipowym
mikroprocesorem (zgodna z ISO 7816-1) do identyfikacji pacjenta i zapisu danych
demograficznych do monitora hemodynamicznego metodą małoinwazyjną na 720 min.
24. Pełna polska wersja językowa tj oprogramowanie, menu, opisy na obudowie,
instrukcja obsługi itp.
25. W zestawie przewód podłączeniowy do kardiomonitora
26. Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2020
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
II.
2.

Dotyczy części nr 8: Respirator stacjonarny:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 60 dni?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów punktów 9.1 SIWZ w zakresie terminu realizacji dostaw, w
wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego punktu:
Punkt 9.1 SIWZ
Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem
przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym
terminie:
•

Pakiety nr 1 – 5: w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy,

•
•

Pakiety nr 6 i 7: w terminie 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
Pakiet nr 8: w terminie 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma –
Modyfikacja zapisów SIWZ.
__________
III.
3.

Dotyczy Pakietu nr 6, punkt 17. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o wielkości wewnętrznego dysku twardego
180 GB.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

4.

Dotyczy Pakietu nr 6, punkt 26. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o zakresie głębokości obrazowania 1 - 30 cm.
Zamawiający do aparatu wymaga głowicy której zakres penetracji jest 6 cm.
Głębokość do 40 cm wydaje się bezzasadna.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.8
SIWZ w zakresie Pakietu nr 6, pozycji nr 26 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
26.

Zakres głębokości skanowania od 1 do 30 cm.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
5.

Dotyczy Pakietu nr 6, punkt 35. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową o zakresie częstotliwości
pracy 5,0 – 15,0 MHz i szerokości czoła 34,8 mm.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.8
SIWZ w zakresie Pakietu nr 6, pozycji nr 35 i 37 tabeli wymaganych
parametrów, które otrzymują nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
35.

Głowica liniowa, zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 5.0 – 15.0 MHz.

TAK

37.

Szerokość czoła głowicy (FOV) minimum 38 mm.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty

przetargowej w zakresie Pakietu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
6.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 5. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o dynamice aparatu 329 dB.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

7.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 6. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o Frame Rate 1000 Hz.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 6 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
6.

Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” minimum 1000 Hz.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
8.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 11. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji pulpitu góra – dół 11 cm.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

9.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 13. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji głębokości 1 – 30 cm.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

10.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 18. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o ilości klatek Cine-lop 29 000.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 18 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
18.

Ilość klatek cine-loop minimum 24000.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
11.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 34. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta o 7 kątach ultradźwięków.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

12.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 50. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta z głowicą linową i ilości elementów
akustycznych 128.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

Dotyczy Pakietu nr 7, punkt 61. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy
aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex o ilości elementów
akustycznych 128.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
IV.

13.

14.

Pytanie, dot. Pakiet – nr 1, Defibrylator:
Czy Zamawiający dopuści Defibrylator o poniższych parametrach:

1.

Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED

2.

Defibrylator dwufazowy

3.

Monitorowanie parametrów życiowych: EKG

4.

Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej 7 cali

5.

Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

6.

Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz

7.

Wbudowany akumulator Ni-MH 12V

8.

Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną
energią

9.

Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora

10.

Waga 5 kg

11.

Wymiary maks. 33x32x14 cm

12.

Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim

13.

Alarmy dźwiękowe i wizualne

14.

Alarmy regulowane

15.

Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim

16.

Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną, moduł NIBP, SpO2 i EtCO2
Defibrylacja

17.

Defibrylacja dwufazowa

18.

Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J

19.

Czas ładowania maks. 6 sekund do 200 J

20.

Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii

21.

Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów

22.

Wskazówki wizualne i dźwiękowe

23.

Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia)

24.

Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych (opcja)
Tryb defibrylacji manualnej

25.

Poziomy energii: 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J)

26.

Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim

27.

Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)
Tryb defibrylacji automatycznej

28.

Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: 3

29.

Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J
EKG

30.

5-odprowadzeniowy kabel ekg

31.

3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

32.

Zakres pomiaru HR: 20-300 ud/min

33.

Wyjście EKG: 1V/mV

34.

CMR>=60dB

35.

Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s

36.

Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie
Drukarka

37.

Szerokość papieru: 50 mm

38.

Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika

39.

Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s

40.

Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

__________
V.
Dotyczy zadanie nr 6 Aparat USG
15.

Pytanie 1 dot WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE punkt 46 Prosimy
Zamawiającego o modyfikację zapisu na:
Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48h oraz usunięcia
awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

16.

Pytanie 2 dot zał nr 5 projekt umowy § 9 Gwarancja i serwis punkt 2 Prosimy
Zamawiającego o modyfikację zapisu na:
Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 48h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 7 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych
od pracy).
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

17.

Pytanie 3 dot zał nr 5 projekt umowy § 9 Gwarancja i serwis punkt 4
W związku z tym, że producent oferowanego przez nas urządzenia nie przewiduje
wymiany całego aparatu w przypadku awarii części lub podzespołu prosimy
Zamawiającego o modyfikację w/w zapisu na:
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej
awarii tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia, zostanie ten podzespół
wymieniony na nowy wolny od wad.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

18.

Pytanie 4
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy aparatu do 6 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 niniejszego pisma.

19.

Pytanie 5 dot WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE punkt 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści wymaganych parametrów
granicznych w punkcie 41 lub dopuści rozwiązanie o następującej treści: "Zlecenie
wraz z danymi pacjenta zarejestrowanego w programie RIS automatycznie przechodzi
do aparatu, a po wykonaniu badania uzyskane w trakcie badania obrazy są przesyłane
na żądanie do RIS/PACS-a Zamawiającego"?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.8
SIWZ w zakresie Pakietu nr 6, pozycji nr 40 i 41 tabeli wymaganych
parametrów, które podlegają wykreśleniu.

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
20.

Pytanie 6 WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE punkt 41
Czy Zamawiający może potwierdzić, że w pkt. 41 poprzez przesłanie wyników rozumie
wysłanie obrazów i filmów powstałych w trakcie badań?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 19 niniejszego pisma.
__________
VI.
Wykonawca prosi o udzielenie odpowiedzi w zakresie pakietu 5 – ZAMGŁAWIACZ –
ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka
21.

Czy w rozumieniu punktu 12 Zamawiający dopuści regulację przepływu mgły w
przedziale 0-300ml/min?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie regulowany przepływ
mgły na poziomie 0-300ml/min. spwełnia wymagania opisu przedmiotu
zamówienia w tym zakresie.

Czy w rozumieniu punktu 13 Zamawiający dopuści ciśnienie robocze - 0.48 Mpa
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w naszej ocenie ciśnienie robocze
0,48 Mpa spwełnia wymagania opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.
__________
VII.

22.

23.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający będzie wymagał w Pakiecie 2 urządzenia o podanych parametrach:
1.

Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] z
automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek

2.

Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa,
odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej

3.

Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego również w zabiegach laparoskopowych.

4.

Możliwość utworzenia min. 99 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą
zabiegu lub nazwiskiem lekarza

5.

Aparat o wymiarach 400x180x430 mm ± 10 mm o max. wadze 8,5 kg

6.

Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a
użytkownikiem

7.

Zmiana nastaw i parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych i podświetlanego pokrętła.

8.

Odporność urządzenia na impuls defibrylacji

9.

Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym wskaźnikiem stopnia
przylegania elektrody

10.

Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem
komunikatów zapisanych w języku polskim

Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych:
- monopolarne – 2 [szt.],
11.
- bipolarne –2 [szt.],
- elektrody neutralnej – 1 [szt.].
12.

Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym
5 mm oraz trzypinowym

13. Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego

14. Max. moc znamionowa cięcia monopolarnego min 350W
15. Minimum 10 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia.
16. Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie
17. Max. moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 250W
18. Minimum 10 rodzajów koagulacji monopolarnej w tym natryskowa i natryskowa w endoskopii.
19. Aktywacja funkcji koagulacji monopolarnej przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie
20.

Możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów używając jednocześnie prądu natryskowego
lub preparacyjnego.

21. Max. moc znamionowa cięcia bipolarnego min. 120W
22. Max. moc znamionowa koagulacji bipolarnej min. 120W
23. Możliwość aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji 0,1[W] –50 [W]
24.

Aktywacja funkcji bipolarnej przez włącznik nożny i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji
auto-start

25. Możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start.
26. Progresywna zmiana wartości mocy przy regulacji parametrów pracy urządzenia.
27. Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop)
Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 [mm].
Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego
28.
narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa
nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie
29.

Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym
ustawieniem parametrów pracy.

30.

Narzędzia współpracujące z modułem do zamykania naczyń do 7 mm posiadające przewód
zintegrowany z narzędziem i wtyczką.
Wyposażenie:

Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem:
- z rozpoznawaniem narzędzi,
- z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń;
- długość 370 [mm] +/- 10 [mm],
- średnica trzonu 10 [mm],
- zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą
31.
- na min. 50 zabiegów,
- trzon obracany o 360°,
- adapter do przepłukiwania (w zestawie)
- czyścik końcówki roboczej (w zestawie)
- końcówka robocza zagięta o szerokości końca max. 3 mm i długości min. 22 mm – 1 komplet
lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.]
Wielorazowy instrument do zamykania naczyń do 7 mm (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym cięciem:
- z rozpoznawaniem narzędzi,
- z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń;
- długość 200 [mm] +/- 5 [mm],
- średnica trzonu 10 [mm],
- zamykanie naczyń do 7 mm potwierdzone przez niezależną jednostkę badawczą
32.
- na min. 50 zabiegów,
- trzon obracany o 360°,
- adapter do przepłukiwania (w zestawie)
- czyścik końcówki roboczej (w zestawie)
- końcówka robocza prosta o szerokości końca min. 6 mm i długości min. 22 mm – 1 komplet
lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.]
33. Wózek pod aparat elektrochirurgiczny
34. Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, kabel dł. 5 m
35. Kabel elektrody neutralnej, dł. 4 m - 1 szt

36.

Jednorazowe, wymienne ostrze/nożyk do wielorazowego instrumentu o śr. 10 mm do zamykania naczyń
- 30 szt (nie dotyczy narzędzi jednorazowych) dot. pkt 31 i 32

37.

Rękojeść elektrochirurgiczna do elektrod monopolarnych z trzpieniem Ø 4 mm, z 2 przyciskami CIĘCIE /
KOAGULACJA, kabel dł. 4 m., wtyczka płaska 3-bolcowa - 2 szt.

38.

Zestaw elektrod SYN - różnych, trzpień Ø 4 mm, opk. a' 5 szt., w składzie: lancetowa, nożowa, igłowa
oraz kulkowe: Ø 2 mm i Ø 4 mm – 3 szt.

39. Elektroda neutralna jednorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci – 50 szt.
40. Pęseta bipolarna nieprzywierająca, izolowana, prosta, końce tępe 1 mm, dł. 20 cm - 1 szt
41. Przewód do instrumentów bipolarnych wtyczka 2 bolcowa dł. min. 4 m - 2 szt

Odpowiedź:

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

__________
VIII.
24.

Pytanie 1
Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 6 umowy
nastąpi w ciągi 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia uznania reklamacji na koszt i ryzyko
Dostawcy. W przypadku, gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji
wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu
roboczym po wyznaczonym terminie. W tej sytuacji postanowienia ust. 5 i ust. 6
stosuje się odpowiednio.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

25.

Pytanie 2
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2.1, 2.2, 2.4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na
0,2% oraz odpowiednio z 10% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

26.

Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2.3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony
w § 9 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, uszkodzonego urządzenia
określonego wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde
rozpoczęte 24 godziny zwłoki. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na
czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane,”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

27.

Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 oraz załącznik nr 1 – Pakiet nr 3, pkt. 55
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych
od pracy) od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

28.

Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3 oraz załącznik nr 1 – Pakiet nr 3, pkt. 56
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego o
zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

29.

Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej
awarii tego samego istotnego podzespołu dostarczonego urządzenia wynikającego z
wady fabrycznej tego elementu, zostanie to urządzenie wymienione na nowe wolne od
wad.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

30.

Pytanie 7
Dotyczy Pakietu nr 3.
Prosimy o dopuszczenie poniższej tabeli zawierającej proponowane rozwiązania jako
równoważnej w miejsce obecnie wymaganych parametrów.
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

Tak

2.

Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo

Tak

3.

Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych,
pozwalające na luźne ułożenie endoskopu. Pokrywa komory zawiera
uszczelnienie i komora wyposażona w obrotowe dysze spryskiwacza.

Tak

4.

Otwieranie komory przy pomocy rąk.

Tak

5.
6.

System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego
przytrzaśnięcia ręki (gumowy kołnierz)
Dno komory z tworzywa kwasoodpornego bez ostrych krawędzi
pozwalający na bezpieczne ułożenie endoskopu

Tak
Tak

7.

Załadunek endoskopów od góry.

Tak

8.

Każda komora zawiera przyłącza umożliwiająca podłączenie każdego

Tak

kanału endoskopu osobno.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przyłącze podłączane do urządzenia za pomocą szybkozłączki.
Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego
identyfikacji.
Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów w niezależnych
komorach jednocześnie oraz asynchronicznie.
Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym
procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca przerwanie
procesu podczas otworzenia pokrywy
Mycie i dezynfekcja endoskopów różnych producentów w tym również
bronchoskopów.
Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego
procesu mycia i dezynfekcji.
Kontrola przepływu środka chemicznego przez pompę – sygnalizacja
za pomocą diody

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

16.

Wbudowany, całkowicie niezależny system identyfikacji endoskopów

Tak

17.

System dozujący środek dezynfekcyjny oraz detergent

Tak

18.

Automatyczne rozpoznawanie nieszczelności za pomocą
wyświetlacza pokazującego ciśnienie w układzie

Tak

19.

Niezależne pompy dla 2 niezależnych komór mycia

Tak

20.

Umocowane wewnątrz komory dysze spryskujące

Tak

21.
22.

23.

Komora myjni wyposażona w zagłębienie wspomagające załadunek
endoskopu
Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą
zdemineralizowaną lub wodą zmiękczoną.

Możliwość stosowania preparatów do mycia i dezynfekcji różnych
producentów - wykazać listę minimum 3 różnych zestawów środków
myjącego i dezynfekcyjnego, gdzie każdy zestaw muszą tworzyć
środki pochodzące od jednego producenta.

Tak
Tak
Zestawy środków
myjącego i
dezynfekcyjnego:
1. …………………..……
Tak

(Podać)

2. …….……….…………
(Podać)

3. …………………..……
(Podać)

24.

Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie
aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego.

Tak

25.

Powtarzalny proces zgodny z normą EN-PN 15883

Tak

26.

Program autodezynfekcji myjni dostępny z panelu sterującego

Tak

27.

Możliwość przeprowadzenia dodatkowego programu autodezynfekcji

Tak

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

Środki przechowywane wewnątrz myjni umiejscowione są w
specjalnym zbiorniku zapobiegającym rozlaniu środków.
Zestaw filtrów mechanicznych dopasowanych do jakości wody
(pomiar na miejscu)
Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopów na koniec
procesu
Wszystkie zdarzenia procesowe (etapy) można zidentyfikować na
podstawie wskazania na wydruku lub w systemie archiwizacji
Informacja o aktualnym stanie procesu widoczna z odległości na
tekstowym wyświetlaczu LED umieszczonym na panelu myjni.
Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego
systemu komputerowego współpracującego z szafami do
przechowywania endoskopów.
Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz
użytkowników w oparciu o system kodów kreskowych lub
równoważny.
Czytnik kodów RFID umożliwiający identyfikację użytkowników,
endoskopów
Przechowywanie w pamięci systemu myjni danych identyfikacyjnych
procesowanych endoskopów oraz użytkowników.
Dokumentacja przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznaniem
endoskopów i osób (użytkowników) itp. z podaniem typu, nr
fabrycznego endoskopu, nazwiska użytkownika (identyfikator)
uruchamiającego proces.

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

Tak

38.

Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym ok. 20 min. (+/ - 2
min.) program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z
użyciem kwasu nadoctowego lub ok. 30 min. (+/ - 2 min.) program w
przypadku zastosowania aldehydu glutarowego.

Tak

39.

Wyświetlacz komunikatów tekstowych w języku polskim.

Tak

40.

Wyświetlanie komunikatów tekstowych.

Tak

41.

42.
43.

44.

45.

46.

Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. W
dokumencie drukowanym muszą znajdować się informacje o
parametrach procesu oraz prawidłowości lub nie prawidłowości
przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.
Proces dezynfekcji zawierający dwie pompy roztworu (dla każdej z
komór osobno)
Zasilanie elektryczne prądem 1-fazowym 220-240V, 50-60Hz, o
poborze mocy na 1 cykl nie przekraczającej 3,5 kWh.
Wymiary myjni:
– szerokość (od frontu) maksymalnie 100 cm,
– wysokość maksymalnie 110 cm,
– głębokość maksymalnie 80 cm.
Zestaw startowy preparatów:
– Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas
działania: 2-5 min (regulowany). Działający w temperaturze
pokojowej. Dozowanie regulowane zależnie od użytego środka chem.
Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz
mycia w myjce ultradźwiękowej - 2 op. (op. minimum 4,5 L),
– Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na
bazie kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B, Tbc, V, F, S w
stężeniu zgodnym z karta charakterystyki środka, w czasie 5 min. w
temp. Pokojowej – 4 op. (op. minimum 4,5 L).
– Szczotka do czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych o
średnicy 2,8-5,0 mm, długości 220 cm, umożliwiający dokładne
wyczyszczenie kanału za pomocą jednego przeciągnięcia. Zestaw 60 sztuk - 1 opakowanie (dedykowane do kanałów posiadanych
endoskopów – lista poniżej):
Adaptery do posiadanych przez szpital endoskopów. Typy i modele
sprzętu użytkowane w szpitalu do podłączenia w myjni:
1. Bronchofiberoskop FB-18V Pentax: 1 sztuka,
2. Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS; 1 sztuka,
3. Videogastroskop Fujinon EG 201FP: 1 sztuka,
4. Videogastroskop EG 2990 K Pentax: 3 sztuki
5. Videokolonoskop Fujinon EC 201 WL: 1 sztuka,
6. Videokolonoskop EC 3890 FK2 Pentax: 3 sztuki,
7. Videokolonoskop Fuji Film EC-530 WL: 1 sztuka.

Odpowiedź:

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

__________
IX.
Pakiet 6 – Aparat USG
31.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 6 Aparat USG pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający dedykowany
wózek z możliwością płynnej regulacji góra/dół w zakresie 15,5 cm spełniający
pozostałe wymagania?
Parametr ten nie ma żadnego wpływu na jakość diagnostyczną aparatu. Jest on
uzależniony wyłącznie od rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych przez danego
producenta w celu zapewnienia jak najlepszej ergonomii urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.8
SIWZ w zakresie Pakietu nr 6, pozycji nr 16 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka

16.

Dedykowany wózek z możliwością płynnej regulacji góra/dół w zakresie min.15 cm.
– minimum 1 uchwyty na głowice i 1 uchwyt na żel,
– wieszak na przewody głowicy,
– dwie półki w tym jedna z przeznaczeniem na drukarkę małego formatu,
– 4 skrętne koła z możliwością ich zablokowania.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
32.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 6 Aparat USG pkt. 23
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający obrazowanie
rombowe na głowicy liniowej 0˚ i +/- 6˚?
Rozwiązanie takie nie ma wpływu na jakość diagnostyczną aparatu. Zmiana kąta
ugięcia w obrazowaniu rombowym co 2˚ jest dla operatora wręcz niezauważalna.
Przejście od razu do maksymalnego kąta pozwala operatorowi natychmiast uzyskać
pożądaną wartość diagnostyczną.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.8
SIWZ w zakresie Pakietu nr 6, pozycji nr 23 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
23.

Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej minimum 0˚ i +/ - 6˚.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
33.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 6 Aparat USG pkt. 25
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 4 poziomy
regulacji szerokości sektora?
Rozwiązanie takie nie ma wpływu na jakość diagnostyczną aparatu. Różnica jednego
poziomu regulacji szerokości będzie dla operatora niezauważalna biorąc pod uwagę,
że zdecydowaną większość badań wykonuje się na pełnej szerokości obrazu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.8
SIWZ w zakresie Pakietu nr 6, pozycji nr 25 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
25.

Regulowana szerokość sektora 4 poziomów.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 6 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
34.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 6 Aparat USG pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający zakres
głębokości skanowania do 38,8 cm?
Różnica 1,2 cm w zakresie głębokości skanowania przy wymaganej przez
Zamawiającego wartości jest wręcz niezauważalna w trakcie wykonywania badań
nawet przy otyłych pacjentach.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 4 niniejszego pisma.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 6 Aparat USG pkt. 37
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę o
szerokości czoła (FOV) 38 mm lecz posiadającą 192 elementy?
Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma obraz diagnostyczny o dużo
większej gęstości co znacząco wpływa na wyższą jakość obrazowania. Różnica 2 mm
szerokości czoła nie będzie z kolei podczas diagnostyki wręcz w ogóle zauważalna.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5 niniejszego pisma.
__________
X.
35.

36.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz, pkt. 2, 3, 10
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 300 x 342 x 494mm, posiadające
konstrukcję z tworzywa sztucznego (obudowa, dysza) i niewielką wagę 6,2kg
wyposażone w uchwyt ułatwiający przenoszenie (mobilność)? Oferowane urządzenie
ze względu na małe gabaryty nie wymaga stosowania wózka transportowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.7
SIWZ w zakresie Pakietu nr 5, pozycji nr 2, 3 i 10 tabeli wymaganych
parametrów, które otrzymują nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

ZMGŁAWIACZ – ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka
2.

Rozmiar: 300-500 mm x 300-500 mm x 220-500 mm,

TAK

3.

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej lub tworzywa
sztucznego.

TAK

10.

Odporna dysza przeznaczona do korzystania z różnych środków chemicznych.

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 5 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
37.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz, pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające przewód zasilający o długości
2,5m?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.7

SIWZ w zakresie Pakietu nr 5, pozycji nr 5 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

ZMGŁAWIACZ – ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka
5.

Przewód zasilający długości minimum 2,5m.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 5 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
38.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą dyfuzji
wspomaganej nadmuchem z prędkością 80 m/s? Taka szybkość wyrzutu środka
skutkuje maksymalna zdolnością do penetracji w trudno dostępne miejsca w krótkim
czasie. Dodatkowo cyrkulacja obejmuje wtedy całą przestrzeń pomieszczenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.7
SIWZ w zakresie Pakietu nr 5, pozycji nr 8 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

ZMGŁAWIACZ – ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka
8.

Dyfuzja (może być wspomagana nadmuchem) minimum 80m/s.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 5 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
39.

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz, pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do którego przeznaczone są środki
dezynfekcyjne w opakowaniach z tworzywa sztucznego o pojemności 1l? Oferowane
urządzenie nie posiada wielorazowego zbiornika.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.7
SIWZ w zakresie Pakietu nr 5, pozycji nr 11 tabeli wymaganych parametrów,
która podlega wykreśleniu.
W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 5 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

40.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia
elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc
trudnodostępnych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

41.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz
Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie +
środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281
(2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez
zamgławianie (fumigację)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

42.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z
diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego
pomieszczenia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek udziału w niniejszym postępowaniu.

43.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu
zamówienia do 4 miesięcy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną jest to czas
niezbędny?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

44.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz, umowa
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 5 – Zamgławiacz
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu §9, pkt. 4 bądź jego zmianę w
sposób następujący „Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie
gwarancji trzykrotnej awarii tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia,
podzespół zostanie wymieniony na nowy wolny od wad.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
XI.
45.

Pakiet 7 – Aparat USG
46.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 5.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający dynamikę
systemu 300 dB?
Należy zauważyć, że najwyższej klasy aparaty USG posiadają dynamikę systemu
powyżej 250 dB. Dalszy jej wzrost ma już niewielki wpływ na jakość diagnostyczną
aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania

zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
47.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 6.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający odświeżanie
obrazu tzw. „frame rate” 1041 Hz?
Taka częstotliwość odświeżania obrazu jest wystarczająca, aby obraz był dynamiczny
i spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne.
Odpowiedź: Patrz odpowiadź na pytanie nr 7 niniejszego pisma.

48.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 11.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający regulację
wysokości konsoli (góra-dół) 14 cm?
Parametr ten nie ma żadnego wpływu na jakość diagnostyczną aparatu. Jest on
uzależniony wyłącznie od rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych przez danego
producenta w celu zapewnienia jak najlepszej ergonomii urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

49.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 14.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 4 regulowane
ogniska widoczne na ekranie?
Taka ilość ognisk jest i tak większa od standardowych wymogów diagnostycznych.
Badający zazwyczaj pracuje na jednym lub dwóch ogniskach jednocześnie, ponieważ
większa ich ilość powoduje duże spowolnienie obrazu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 14 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
14.

Liczba regulowanych ognisk widocznych na ekranie minimum 4.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
50.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 18.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający 24 461 klatek
cine-loop lecz pozwalający na prospektywny zapis pętli do 480 sek. (tj. ponad 480 000
klatek)?
Podczas badania operator rzadko cofa się więcej niż 100 – 200 klatek wstecz.
Zazwyczaj dla uzyskania szybszych efektów zwalnia obraz i obrazuje badaną strukturę
jeszcze raz.
Odpowiedź: Patrz odpowiadź na pytanie nr 10 niniejszego pisma.

51.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 25.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający Doppler
Kolorowy (CD) z max. skalą prędkości 300 cm/s. z funkcją automatycznego podążania
pola Dopplera Kolorowego za badanym naczyniem w dopplerowskich badaniach
naczyniowych?
Ponieważ Doppler Kolorowy służy do zobrazowania przepływu a nie jego pomiaru
różnica w skali prędkości nie będzie miała większego wpływu na jakość diagnostyki.
Funkcja automatycznego podążania z kolei bardzo ułatwia i przyspiesza diagnostykę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 25 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka

25.

Tryby pracy:
- B-Mode,
- M-Mode,
- Doppler Kolorowy (CD) z max. skalą prędkości min. 300 cm/s.,
- Power Doppler (PD),
- Power Doppler kierunkowy,
- Doppler Spektralny (PW),
- M-Mode Kolorowy.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
52.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 28.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający korekcję kąta
Dopplera +/- 89˚?
Wymaganie kąta korekcji 90˚ nie ma najmniejszego sensu biorąc pod uwagę, że dla
tego kąta zjawisko Dopplera nie zachodzi. Ponadto w badaniach przepływów zaleca
się nie przekraczać kąta korekcji 60˚.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 28 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
28.

Korekcja kąta Dopplera minimum +/ - 89˚.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
53.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 32.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający PRF dla PW 9 m/s
przy zerowym kącie?
Różnica 1 m/s nie wpłynie na jakość diagnostyki przepływów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 32 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
32.

PRF dla PW minimum 9 m/s przy zerowym kącie.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
54.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 33.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający auto
optymalizację obrazu PW przy pomocy jednego przycisku w zakresie: wzmocnienie,
linia bazowa, prędkość, filtr ścienny, pozycja bramki i kąt?
Dzięki takiemu rozwiązaniu diagnosta ma zoptymalizowaną większą ilość przydatnych
parametrów, co znacznie przyspieszy i poprawi diagnostykę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 33 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
33.

Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja
funkcji minimum linii bazowej i prędkości).

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
55.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 42.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający klawiaturę
wysuwaną spod konsoli operatora?
Dzięki takiemu rozwiązaniu diagnosta ma mniej elementów na konsoli i może
skoncentrować się na elementach potrzebnych do wykonania badania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 42 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
42.

Klawiatura na konsoli operatora lub klawiatura wysuwana spod konsoli operatora.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
56.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 46.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający wysokoczułe
obrazowanie przepływów do obrazowania bardzo małych naczyń z wysoką jakością
oraz funkcję automatycznego podążania pola Dopplera Kolorowego za badanym
naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych lecz nie posiadający opcji nie
dopplerowskiej metody oceny przepływu w naczyniach z możliwością mapowania
kolorem?
Proponowane przez nas funkcje są co najmniej równie przydatne diagnostycznie jak
wymagana przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

57.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 48.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę liniową o
zakresie częstotliwości pracy 4,4 – 13,5 MHz?
Różnica w dolnym zakresie częstotliwości nie wpłynie na jakość diagnostyki a wyższa
górna częstotliwość pozwoli uzyskać obraz o lepszej jakości i rozdzielczości.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

58.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 54 i 55.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę liniową
typu hockey o zakresie częstotliwości pracy 5,4 – 13,5 MHz i ilości elementów 128?
Rozwiązanie takie nie wpłynie zauważalnie na jakość diagnostyczną i jest stosowane
przez sporą część producentów aparatów USG.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

59.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 60.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę convex o
zakresie częstotliwości pracy 1,3 – 5,7 MHz?
Zakres ten jest równoważny do wymaganego przez Zamawiającego i nie wpłynie na
jakość diagnostyczną aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 60 tabeli wymaganych parametrów,

która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
60.

Zakres częstotliwości pracy minimum 1,3 – 5 MHz.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
60.

Dotyczy Załącznika 1 Pakiet nr 7 Aparat USG pkt 68.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG nie mający możliwości
wyposażenia w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć
internetową?
Funkcjonalność ta nie ma znaczenia dla możliwości diagnostycznych aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.9
SIWZ w zakresie Pakietu nr 7, pozycji nr 68 tabeli wymaganych parametrów,
która podlega wykreśleniu.
W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

61.

Zamawiający wymaga reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym
do 24h. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powyższy termin (dla pakietów 6 i 7)
również biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

62.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wykonawca w „Formularzu oferty przetargowej”
ujął tylko te pakiety, na które składa ofertę?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że powyższe zostało już uregulowane
postanowieniami specyfikacji, patrz uwaga pod punktem 17.1 SIWZ.

63.

§7 ust. 2.1 i 2.2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar
umownych do 0,2%?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

64.

§9 ust. 4 umowy - Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie
gwarancji trzykrotnej awarii tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia,
zostanie to urządzenie wymienione na nowe wolne od wad. Z uwagi na modułową
budowę aparatów USG uszkodzonych podzespołów nie naprawia się, lecz wymienia

na nowe. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego
urządzenia na nowe?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.
__________
XII.
65.

Pytanie 1 – wymagane parametry graniczne (pakiet 3, poz. 50)
Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia adaptera do endoskopu:
Videokolonoskop Fujinon EC 201 WL.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.5
SIWZ w zakresie Pakietu nr 3, pozycji nr 50 tabeli wymaganych parametrów,
która otrzymuje nowe brzmienie:
Lp.

WYMAGANA
WARTOŚĆ

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 sztuka

50.

Adaptery do posiadanych przez szpital endoskopów. Typy i modele sprzętu
użytkowane w szpitalu do podłączenia w myjni:
1. Bronchofiberoskop FB-18V Pentax: 1 sztuka,
2. Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS; 1 sztuka,
3. Videogastroskop Fujinon EG 201FP: 1 sztuka,
4. Videogastroskop EG 2990 K Pentax: 3 sztuki
5. Videokolonoskop EC 3890 FK2 Pentax: 3 sztuki,
6. Videokolonoskop Fuji Film EC-530 WL: 1 sztuka.

TAK

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu nr 3 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część II
niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
__________
XIII.
Pytania dotyczące Pakietu nr 8: Respirator stacjonarny
66.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator o parametrach
lepszych niż wymagane, przedstawionych w poniższym opisie?
Lp.

Opis parametrów wymaganych

Parametr
wymagany

WYMAGANIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Rok produkcji: 2020
Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych
przeznaczony do stosowania na oddziale Intensywnej
Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową.
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co
najmniej dwa koła z blokadą
Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i
dzieci o masie powyżej min. 4 kg
Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy,
kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie
od obudowy respiratora
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła
sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Parametr
oferowany

Ocena

gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar.
7.
8.
9.
10.

Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy
zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem.
Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator
musi być przystosowany do standardowego zasilania
sieciowego w Polsce.
Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–
IPPV.
Zsynchronizowana przerywana wentylacja
obowiązkowa SIMV.

TAK
TAK
TAK
TAK

11.

Wentylacja SPONTANICZNA.

TAK

12.

PEEP/CPAP.

TAK

13.
14.

Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu
BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu
BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością

TAK
TAK

15.

Wentylacja nieinwazyjna NIV.

TAK

16.

Wdech manualny.

TAK

17.

Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu.
z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu
wentylacji rezerwowej

TAK

18.

Możliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej
spośród trybów minimum VCV, PCV, PRVC, Bilevel

TAK

19.

Oddech kontrolowany objętością VCV.

TAK

20.

Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV.

TAK

22.

Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową
objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+.
Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem
PSV/ASB.

23.

Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS.

21.

24.

25.

Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki
dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC,
TRC.
Automatyczna próba oddechu spontanicznego
pacjenta z kryterium zatrzymania próby:
regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta
wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów
pacjenta.

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

26.

Możliwość rozbudowy o pomiar FRC .

TAK

27.

Możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację
parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla,
VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego,
EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we
wstrząsie wielonarządowym przy użyciu modułu

TAK

28.

Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii.

TAK

29.

Częstość oddechów min.: 5-120/min

TAK

30.

Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml

TAK

31.

32.

Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów
wymuszonych objętościowo-kontrolowanych
min. 6-120 l/min.
Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą
regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w
zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas
wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania
wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej.

TAK

TAK

33.

Ciśnienie wdechowe PCV min.: 5-80cmH2O

TAK

34.

Ciśnienie wspomagania PSV/ASB.
min. 0-60cmH2O

TAK

35.

Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O

TAK

37.

Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O
Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL,
DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O

38.

Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund

39.

Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do
11 ,0 sekund
Czas wysokiego poziomu ciśnienia.
min. 0,5 sekundy do 15 sekund
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy
wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum
10– 70%
Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania
oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0
l/min.
Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O.
Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min.
2-8 L/min
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane
płynnie.
Respirator wyposażony w pneumatycznoelektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany
mikroprocesorowo pozwalający na zmianę
wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do
100%, co 1%.
Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji
rezerwowej.
Manualne przedłużenie fazy wdechowej.
minimum do 40 sekund.
Manualne przedłużenie fazy wydechowej.
minimum do 60 sekund.
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w
trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji.
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości
w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie
na ekranie
Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na
monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy.
Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i
przepływ–objętość.
Prezentacja na ekranie trendów graficznych i
tabelarycznych min. 72-godzinnych.
Integralny pomiar stężenia tlenu.
Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego
czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty
użytkowania i eksploatacji.

36.

40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

54.

Pomiar całkowitej częstości oddychania.

TAK

55.

Pomiar objętości pojedynczego oddechu.

TAK

56.

Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej.

TAK

57.

Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej.

TAK

58.

Pomiar ciśnienia szczytowego.

TAK

59.

Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym.

TAK

60.

Pomiar ciśnienia plateau.

TAK

61.

Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP.

TAK

62.

Pomiar ciśnienia AutoPEEP

TAK

63.

Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta.

TAK

64.

Pomiar oporów wdechowych płuc pacjenta.

TAK

65.

Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt).

TAK

66.

Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia

TAK

wdechowego, negatywnej siły wdechowej.
67.

Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms.

TAK

68.

Alarm zaniku zasilania sieciowego.

TAK

69.

Alarm zaniku zasilania bateryjnego.

TAK

70.

Alarm niskiego ciśnienia tlenu.

TAK

71.

Alarm niskiego ciśnienia powietrza.

TAK

72.

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

TAK

73.

Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej.

TAK

74.

Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej.

TAK

75.

Alarm wysokiego ciśnienia.

TAK

76.

Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia
układu oddechowego.

TAK

77.

Alarm wysokiej częstości oddechów.

TAK

78.

Alarm zaniku zasilania sieciowego.

TAK

79.

Alarm wysokiej objętości oddechowej.

TAK

80.

Alarm niskiej objętości oddechowej.

TAK

81.

Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu.

TAK

82.

Pamięć alarmów z komentarzem.

TAK

83.

84.

85.
86.
87.
88.

89.

90.

Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość
świadomego odłączenia układu oddechowego od
pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po
ponownym podłączeniu układu oddechowego
respirator powinien automatycznie rozpocząć
wentylacje z parametrami z przed rozłączenia.
Szybki start wentylacji. Respirator posiada
bezpieczną wentylację startową. Umożliwia
podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez
wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po
rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień
trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą
parametrów wentylacji
W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji,
możliwość łatwego powrotu do poprzednich
nastawień
Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na
podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu
pacjenta
Kompletny układ oddechowy dla dorosłych
jednorazowy. 15 kompletnych układów
Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu
gazu do napędu, do podawania leków w formie
aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami
zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez
maskę (MMAD < 4.0 µm).
Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie
obsługi

Odpowiedź:

67.

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin dostawy respiratora do 31 października
2020 r.?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2 niniejszego pisma.

68.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w
okresie gwarancyjnym do 48h w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

69.

Dotyczy wzoru umowy § 7
Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej
celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty,
czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu obiektywnie
nieuzasadnione źródło wzbogacenia się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.
Dodatkowo, standardem rynkowym jest wprowadzenie górnego limitu ograniczenia
kar umownych, celem zapobieżenia wskazanego wyżej nieuzasadnionego
wzbogacenia się Zamawiający z jednej strony, a z drugiej pozwala Wykonawcy
skalkulować ryzyko finansowe wiążące się z realizacją umowy. W związku z
powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej w
wysokości 10% i dodanie do w/w paragrafu następującego punktu:
- Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia
opisanego w par. 4 pkt. 1
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie postanowień § 7 projektu umowy (załącznik
nr 5 do SIWZ), w którym po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
§ 7 ust. 5 projektu umowy
Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 25%
wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji projekt umowy (załącznik
nr 5 do SIWZ), patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

70.

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt. 5.
Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie
przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne
nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w
punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:
„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie
powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z
eksploatacji.”?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie
niniejszego wniosku.

II.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

1.

Ulega zmianie punkt 3.5 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.5 SIWZ

Dostawa fabrycznie nowej myjni endoskopowej dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy
Kamieniec 10, o której mowa w punkcie 3.1.3) SIWZ obejmuje
urządzenia o następujących minimalnych parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:

PAKIET – nr 3
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 sztuka
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami
wykonanymi ze stali kwasoodpornej.

TAK

3.

Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na
działanie środków myjących i dezynfekcyjnych, pozwalające na luźne ułożenie
endoskopu. Pokrywa komory zawiera uszczelnienie i jest wyposażona w obrotowe
ramię spryskiwacza.

TAK

4.

Otwieranie komory przy pomocy przycisków nożnych, bez używania rąk.

TAK

5.

System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki,
przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków.

TAK

6.

Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu oraz
tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający
stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą. Nie dopuszcza się
rozwiązania, w którym endoskop jest cały zwinięty w komorze.

TAK

7.

Załadunek endoskopów od góry.

TAK

8.

Każda komora zawiera przyłącza umożliwiająca podłączenie każdego kanału
endoskopu osobno.

TAK

9.

Każde przyłącze niezależnie podłączane do urządzenia za pomocą szybkozłączki.

TAK

10.

Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji.

TAK

11.

Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów w niezależnych komorach
jednocześnie oraz asynchronicznie.

TAK

12.

Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia
i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie komory myjni w czasie trwania
procesu.

TAK

13.

Mycie i dezynfekcja endoskopów różnych producentów w tym również
bronchoskopów.

TAK

14.

Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia
i dezynfekcji.

TAK

15.

Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w każdym kanale endoskopu przez
cały proces mycia i dezynfekcji.

TAK

16.

Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych
nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni.

TAK

17.

Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo
dozowanego środka myjącego oraz środka dezynfekcyjnego.

TAK

18.

Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego
procesu. Czujniki w sposób ciągły monitorują ciśnienie i przepływ roztworów
roboczych niezależnie w każdym kanale.

TAK

19.

Automatyczne powiadamiania akustycznie użytkownika w przypadku
nieprawidłowości podłączenia endoskopu.

TAK

20.

Automatyczne powiadamiania akustycznie użytkownika w przypadku blokady
przepływu w kanale endoskopu poza ustalony zakres.

TAK

21.

Automatyczne powiadamiania akustycznie użytkownika w przypadku spadku
ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres.

TAK

22.

Minimum 12 pomp roztworów roboczych w myjni, niezależnie, osobno dla każdego
kanału endoskopowego.

TAK

23.

Umocowane wewnątrz pokrywy, obrotowe ramię spryskujące z kontrolowaną liczbą
obrotów podczas procesowania zewnętrznej części endoskopu, komory i pokrywy.

TAK

24.

Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek
endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu.

TAK

25.

Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną lub
wodą zmiękczoną.

TAK

26.

Możliwość stosowania preparatów do mycia i dezynfekcji różnych producentów wykazać listę minimum 3 różnych zestawów środków myjącego i dezynfekcyjnego,
gdzie każdy zestaw muszą tworzyć środki pochodzące od jednego producenta.

TAK

27.

Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu
glutarowego oraz kwasu nadoctowego.

TAK

28.

Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system
kontroli.

TAK

29.

Program termicznej autodezynfekcji myjni. Możliwość wykorzystania funkcji
czasomierza w celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji.

TAK

30.

Możliwość przeprowadzenia dodatkowego programu chemicznej autodezynfekcji
myjni.

TAK

31.

Środki przechowywane wewnątrz myjni umiejscowione są w specjalnej obejmie
pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający rozlaniu środków.

TAK

32.

Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny ok. 0,2 µm.

TAK

33.

Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopów.

TAK

34.

Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można
zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym i sygnału
dźwiękowego.

TAK

35.

Kolorystyczna informacja o aktualnym stanie procesu widoczna z odległości na
wskaźniku LED umieszczonym na obudowie myjni.

TAK

36.

Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu
komputerowego współpracującego z szafami do przechowywania endoskopów.

TAK

37.

Wymagana identyfikacja, oznakowanie endoskopów oraz użytkowników
w oparciu o system kodów kreskowych lub równoważny.

TAK

38.

Laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację użytkowników,
endoskopów oraz specjalistów.

TAK

39.

Przechowywanie w pamięci systemu myjni danych identyfikacyjnych
procesowanych endoskopów oraz użytkowników.

TAK

40.

Dokumentacja przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznaniem endoskopów
i osób (użytkowników) itp. z podaniem typu, nr fabrycznego endoskopu, nazwiska
użytkownika (identyfikator) uruchamiającego proces.

TAK

41.

Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym ok. 20 min. (+/ - 2 min.) program w
pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego lub ok.
30 min. (+/ - 2 min.) program w przypadku zastosowania aldehydu glutarowego.

TAK

42.

Wyświetlacz kolorowych komunikatów tekstowych w języku polskim.

TAK

43.

Wyświetlanie komunikatów graficznych.

TAK

44.

Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. W dokumencie
drukowanym muszą znajdować się informacje o parametrach procesu oraz
prawidłowości lub nie prawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.

TAK

45.

Proces dezynfekcji nie wymagający zastosowania dodatkowego aktywatora, dwie
pompy roztworu.

TAK

46.

Zasilanie elektryczne prądem 1-fazowym 220-240V, 50-60Hz, o poborze mocy na 1
cykl nie przekraczającej 3,5 kWh.

TAK

47.

Ogrzewacz wody (bojler): 1 sztuka.

TAK

48.

Wymiary myjni:
– szerokość (od frontu) maksymalnie 100 cm,
– wysokość maksymalnie 110 cm,
– głębokość maksymalnie 80 cm.

TAK

49.

Zestaw startowy preparatów:
– Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min.
Działający w temperaturze 35-40°C. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania
do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej - 2 op. (op.
minimum 4,5 L),
– Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5%
kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B, Tbc, V, F, S w stężeniu 1,3% w czasie 5
min. w temp. 35°C – 4 op. (op. minimum 4,5 L).
– 5-krążkowy przyrząd do czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych o
średnicy 2,8-5,0 mm, długości 220 cm, umożliwiający dokładne wyczyszczenie
kanału za pomocą jednego przeciągnięcia. Zestaw - 60 sztuk plus kaseta do
przechowywania - 1 opakowanie.

TAK

50.

Adaptery do posiadanych przez szpital endoskopów. Typy i modele sprzętu
użytkowane w szpitalu do podłączenia w myjni:
1. Bronchofiberoskop FB-18V Pentax: 1 sztuka,
2. Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS; 1 sztuka,
3. Videogastroskop Fujinon EG 201FP: 1 sztuka,
4. Videogastroskop EG 2990 K Pentax: 3 sztuki
5. Videokolonoskop EC 3890 FK2 Pentax: 3 sztuki,
6. Videokolonoskop Fuji Film EC-530 WL: 1 sztuka.

TAK

Warunki gwarancji

2.

51.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

52.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć
serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą
pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

53.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

54.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej
5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

55.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz
usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

TAK

56.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie
zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

TAK

Ulega zmianie punkt 3.7 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.7 SIWZ

Dostawa fabrycznie nowego zmgławiacza – elektrofumigatora dla
potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o którym mowa w punkcie

3.1.5) SIWZ obejmuje urządzenie o następujących minimalnych
parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i
funkcjonalnych:

PAKIET – nr 5
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

ZMGŁAWIACZ – ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Rozmiar: 300-500 mm x 300-500 mm x 220-500 mm,

TAK

3.

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej lub tworzywa
sztucznego.

TAK

4.

Co najmniej jedna rączka transportowa.

TAK

5.

Przewód zasilający długości minimum 2,5m.

TAK

6.

Intuicyjny, przyjazny interfejs, łatwy w obsłudze.

TAK

7.

Możliwość obsługi w rękawiczkach.

TAK

8.

Dyfuzja (może być wspomagana nadmuchem) minimum 80m/s.

TAK

9.

Rozmiar kropli średnica ok. (5 µm).

TAK

10.

Odporna dysza przeznaczona do korzystania z różnych środków chemicznych.

TAK

11.

Minimalna wydajność zasilania (praktyczna) 200 dm³/min.

TAK

12.

Ciśnienie robocze ok. 0,4 MPa.

TAK

13.

Programator czasowy.

TAK

14.

Powierzchnia skutecznego działania przeciwwirusowego (dla stężenia np.: 12%
H2O2) do 50 m2.

TAK

15.

Wydajność/kubatura skutecznego działania przeciwwirusowego (dla stężenia np.:
12% H2O2) do 150 m³.

TAK

16.

Środek dezynfekujący: 30 L.

TAK

Warunki gwarancji
17.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

18.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć
serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą
pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

19.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

20.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej
5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

21.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz
usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

TAK

22.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie
zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

TAK

3.

Ulega zmianie punkt 3.8 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.8 SIWZ

Dostawa fabrycznie nowego aparatu USG dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy
Kamieniec 10, o którym mowa w punkcie 3.1.6) SIWZ obejmuje
urządzenie o następujących minimalnych parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:

PAKIET – nr 6
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
1.

Aparat USG przenośny w formie laptopa z rączka – dla potrzeb Oddziału Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej.

TAK

2.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

3.

Waga urządzenia maksymalnie 8 kg.

TAK

4.

Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych w aparacie minimum
1.

TAK

5.

Możliwość tworzenia własnych ustawień przez użytkowników.

TAK

6.

Aparat z szybkim startem i gotowością do pracy w ciągu maksymalnie 30 sekund.

TAK

7.

Monitor o przekątnej minimum 15”.

TAK

8.

Wbudowany w aparat akumulator zapewniający prace bez zasilania sieciowego
przez minimum 60 minut.

TAK

9.

Alfanumeryczna klawiatura podświetlana do wprowadzania opisów.

TAK

10.

Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 2 – 16.0 MHz.

TAK

11.

Dynamika systemu minimum 200 dB.

TAK

12.

Wyjście Ethernet.

TAK

13.

Wyjście cyfrowe minimum 2 x USB.

TAK

14.

Możliwość natychmiastowego uśpienia i obudzenia aparatu. Standby Mode.

TAK

15.

Zasilanie 220-240 V.

TAK

16.

Dedykowany wózek z możliwością płynnej regulacji góra/dół w zakresie minimum
15 cm.
– minimum 1 uchwyty na głowice i 1 uchwyt na żel,
– wieszak na przewody głowicy,
– dwie półki w tym jedna z przeznaczeniem na drukarkę małego formatu,
– 4 skrętne koła z możliwością ich zablokowania.

TAK

17.

Wewnętrzny dysk twardy minimum 500 GB.

TAK

18.

Moduł WiFi.

TAK

19.

Drukarka termiczna (video) czarno-biała + papier do drukarki: 10 sztuk.

TAK

20.

Pedał nożny umożliwiający zamrożenie obrazu.

TAK

21.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK

22.

Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej.

TAK

23.

Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej minimum 0˚ i +/ - 6˚.

TAK

24.

B Mode.

TAK

25.

Regulowana szerokość sektora 4 poziomów.

TAK

26.

Zakres głębokości skanowania od 1 do 30 cm.

TAK

27.

Obrót obrazu: 0˚, 90˚, 180˚, 270˚.

TAK

28.

Odwrócenie obrazu: lewo, prawo, góra, dół.

TAK

29.

Podział ekranu na dwa lub cztery obrazy.

TAK

30.

M Mode.

TAK

31.

Color Doppler.

TAK

32.

Doppler pulsacyjny PW.

TAK

33.

Doppler fali ciągłej CW.

TAK

34.

Doppler tkankowy.

TAK

Głowica Liniowa
35.

Głowica liniowa, zakres częstotliwości pracy głowicy minimum 5.0 – 15.0 MHz.

TAK

36.

Liczba elementów minimum: 128.

TAK

37.

Szerokość czoła głowicy (FOV) minimum 38 mm.

TAK

38.

Archiwizacja raportów badań, obrazów z możliwością wprowadzania własnych
opisów i komentarzy.

TAK

39.

Aparat musi być wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg
standardu DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych. Minimum wymaganych
klas: DICOM store, worklist, storage commit (SC), query/retrieve.

TAK

Warunki gwarancji

4.

40.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

41.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć
serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą
pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

42.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

43.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej
5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

44.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz
usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

TAK

45.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie
zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

TAK

Ulega zmianie punkt 3.9 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 3.9 SIWZ

Dostawa fabrycznie nowego aparatu USG dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy
Kamieniec 10, o którym mowa w punkcie 3.1.7) SIWZ obejmuje
urządzenie o następujących minimalnych parametrach technicznych,

jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:

PAKIET – nr 7
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE / WARUNKI

WYMAGANA
WARTOŚĆ

APARAT USG – 1 sztuka
1.

Aparat ultrasonograficzny mobilny dla potrzeb Pracowni USG.

TAK

2.

Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2020.

TAK

3.

Aparat mobilny wyposażony w 4 niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę.

TAK

4.

Cyfrowy system formowania wiązki.

TAK

5.

Dynamika systemu minimum 400 dB.

TAK

6.

Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” minimum 1000 Hz.

TAK

7.

Zakres stosowanych częstotliwości pracy minimum 1 – 18.0 MHz.

TAK

8.

Ilość kanałów procesowych minimum 450000.

TAK

9.

Ilość aktywnych gniazd dla głowic minimum 4.

TAK

10.

Dotykowy panel o przekątnej minimum 10”, wykorzystywany do obsługi systemu i
poprawienia ergonomii pracy.

TAK

11.

Regulacja wysokości konsoli (góra-dół) minimum 30 cm.

TAK

12.

Regulacja pulpitu (lewo-prawo).

TAK

13.

Głębokość penetracji minimum 1 – 33 cm.

TAK

14.

Liczba regulowanych ognisk widocznych na ekranie minimum 4.

TAK

15.

Monitor LCD wbudowany fabrycznie w aparat z regulacją pion-poziom na ramieniu,
przekątna minimum 21,5”.

TAK

16.

Wbudowany dysk twardy jednostki głównej minimum 500 GB.

TAK

17.

Pamięć kinowa Cine-Loop.

TAK

18.

Ilość klatek cine-loop minimum 24000.

TAK

19.

Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi
prędkościami.

TAK

20.

Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na dysku twardym, DVD,CD/RW.

TAK

21.

Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM, AVI, Raw Data (Surowe dane).

TAK

22.

Możliwość przenoszenia danych na urządzenie typu pen-drive, minimum 2 gniazda
USB.

TAK

23.

Dostępne aplikacje minimum:
- naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne),
- małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki, jądra),
- jama brzuszna,
- ginekologia,
- położnictwo,
- pediatria i badania neonatalne,
- urologia,
- kardiologia,
- mięśniowo-szkieletowa,
- badanie klatki piersiowej.

TAK

24.

Całkowita wartość powiększenia minimum 8x.

TAK

25.

Tryby pracy:
- B-Mode,
- M-Mode,
- Doppler Kolorowy (CD) z max. skalą prędkości min. 300 cm/s.,
- Power Doppler (PD),
- Power Doppler kierunkowy,
- Doppler Spektralny (PW),
- M-Mode Kolorowy.

TAK

26.

Tryb duplex/triplex.

TAK

27.

Obrazowanie II harmonicznej.

TAK

28.

Korekcja kąta Dopplera minimum +/ - 89˚.

TAK

29.

Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie minimum 1 – 16 mm.

TAK

30.

Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku.

TAK

31.

Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej.

TAK

32.

PRF dla PW minimum 9 m/s przy zerowym kącie.

TAK

33.

Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja
funkcji minimum linii bazowej i prędkości).

TAK

34.

Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami minimum 9
kątów.

TAK

35.

Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek.

TAK

36.

Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym.

TAK

37.

Możliwość pracy z dowolnym żelem usg.

TAK

38.

Możliwość czyszczenia głowic środkami powszechnie dostępnymi dezynfekcyjnymi.

TAK

39.

Możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii, Q-analizy Elasogarfii.

TAK

40.

Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii poprzecznej Shear Wave.

TAK

41.

Wbudowany w aparat wideoprinter czarno- biały + 20 rolek papieru.

TAK

42.

Klawiatura na konsoli operatora lub klawiatura wysuwana spod konsoli operatora.

TAK

43.

Przystawka biopsyjna.

TAK

44.

Waga aparatu maksymalnie 90 kg.

TAK

45.

Zasilanie 220-240 V 50 Hz.

TAK

46.

Opcja nie Dopplerowskiej metody oceny przepływu w naczyniach z możliwością
mapowania kolorem.

TAK

Głowice ultradźwiękowe
47.

Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa.

TAK

48.

Zakres częstotliwości pracy minimum 3 – 11.0 MHz.

TAK

49.

Szerokość głowicy maksymalnie 40 mm.

TAK

50.

Ilość elementów minimum 190.

TAK

51.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK

52.

Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej.

TAK

53.

Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa typu hockey.

TAK

54.

Zakres częstotliwości pracy minimum 4 – 15.0 MHz.

TAK

55.

Ilość elementów minimum 160.

TAK

56.

Szerokość głowicy w przedziale 22 – 27 mm.

TAK

57.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK

58.

Minimum po 3 wybieralne częstotliwości dla trybu B i Harmonicznej.

TAK

59.

Głowica convex elektroniczna szerokopasmowa.

TAK

60.

Zakres częstotliwości pracy minimum 1,3 – 5 MHz.

TAK

61.

Ilość elementów minimum 190.

TAK

62.

Kąt skanu minimum 69 stopni.

TAK

63.

Obrazowanie harmoniczne 3 pasma.

TAK

64.

Głowica microconvex elektroniczna szerokopasmowa.

TAK

65.

Zakres częstotliwości pracy minimum 4 – 11 MHz.

TAK

66.

Ilość elementów minimum 120.

TAK

67.

Kąt skanu minimum 100 stopni.

TAK

68.

Aparat musi być wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg
standardu DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych. Minimum wymaganych
klas: DICOM store, worklist, raporty strukturalne (SR), storage commit (SC),
query/retrieve.

TAK

69.

Dostarczony aparat musi być w pełni zintegrowany z systemem RIS/PACS firmy
CGM Clininet/NetRAAD posiadanym przez Zamawiającego. Pełne koszty integracji
zarówno po stronie systemu RIS/PACS jak i dostarczonego aparatu ponosi
dostawca niniejszego sprzętu. Zamawiający udostępni posiadaną licencję na
podłączenie aparatu do systemu RIS/PACS.

TAK

70.

Zlecenie wraz z danymi pacjenta zarejestrowanego w programie RIS
automatycznie przechodzi do aparatu, a po wykonaniu badania uzyskane w trakcie
badania obrazy są przesyłane na żądanie do RIS/PACS-a Zamawiającego.

TAK

Warunki gwarancji

5.

71.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

72.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć
serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą
pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

73.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

74.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez co najmniej
5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

75.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h oraz
usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

TAK

76.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) – urządzenie
zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.

TAK

Ulega zmianie punkt 9.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
Punkt 9.1 SIWZ

Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszym postępowaniem
przetargowym mają zostać zrealizowane w następującym wymaganym

terminie:
•
•
•

6.

Pakiety nr 1 – 5: w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia
umowy,
Pakiety nr 6 i 7: w terminie 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy,
Pakiet nr 8: w terminie 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Ulega zmianie załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty przewtargowej,
który otrzymuje nowe brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 15 lipca 2020 roku wzór formularza oferty
przewtargowej będący załącznikiem nr 1 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w
postaci załącznika nr 1.

7.

Ulega zmianie załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt umowy, który otrzymuje nowe
brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 15 lipca 2020 roku projekt umowy będący
załącznikiem nr 5 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika nr 2.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ
przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w
związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(patrz zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:

8.

Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 17.9. SIWZ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………
………………………………
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Sekretariat Dyrektora
OFERTA PRZETARGOWA
„Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Nie otwierać przed: 21 lipca 2020 roku przed godz. 12:15

9.

Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.1 SIWZ

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul.
Kamieniec 10 – Sekretariat Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się
w budynku głównym Szpitala II piętro), do dnia 21 lipca 2020 roku,
do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym
w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.”;

10. Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.4 SIWZ

Załączniki:
1. Załącznik nr 1
2. Załącznik nr 2

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec
10, 34-500 Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala
Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II
piętro), w dniu 21 lipca 2020 roku o godzinie 12:15.”.

– Zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ),
– Zmodyfikowany projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

UWAGA !!!

Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej.
Z poważaniem:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
mgr Regina Tokarz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ,
2. A/a.

Załącznik nr 1
do pisma z dnia 15 lipca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ
OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych na: „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala
Powiatowego w Zakopanem”
1.
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
Nazwa: .………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….
ul./nr: …………………………………………………………………………………………………………………….
kod/miejscowość/województwo: …………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………….……………………………….
REGON: ………………………………………………………………………………………..………….…………..
KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..…………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………………………………….
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
telefon: ………………………………………………….........................................................................................
faks: ………………………………………………………………………………….………………………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..……………
www: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie dostawy sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb
Szpitala Powiatowego w Zakopanem” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania
określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w
niniejszym postępowaniu.

Pakiet – nr 1
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 1 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 1 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowego defibrylatora o następujących minimalnych parametrach
technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry w
jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

DEFIBRYLATOR – 1 sztuka
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Defibrylator przenośny z wbudowanym
uchwytem transportowym.

TAK

3.

Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
(dotyczy również opisów na panelu sterowania,
oraz wydawanych przez aparat komunikatów
głosowych).

TAK

4.

Zasilanie akumulatorowe: wbudowany
akumulator litowo-jonowy.

TAK

5.

Zasilanie akumulatorowe: czas pracy na
akumulatorze minimum 200 min. ciągłego
monitorowania EKG lub minimum 140
defibrylacji z maksymalną energią.

TAK

6.

Czas ładowania akumulatora do pełnej
pojemności maksymalnie 4 godziny.

TAK

7.

Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz.

TAK

8.

Temperatura pracy: minimum od +5 do +40ºC.

TAK

9.

Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby
włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika,
z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie,
zawierającym: datę, numer seryjny aparatu,
wynik testu.

TAK

10.

Auto test: wykonywany na zasilaniu
akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i
sieciowym.

TAK

11.

Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem
maksymalnie 6 kg.

TAK

12.

Tryb archiwum dający operatowi możliwość
dostępu do danych poprzednich pacjentów
celem przeglądu, transmisji, drukowania, edycji
lub usuwania. Pamięć minimum 80 rekordów
pacjentów.

TAK

Defibrylacja
13.

Rodzaj fali defibrylacyjnej: dwufazowa.

TAK

14.

Defibrylacja ręczna i półautomatyczna.

TAK

15.

Możliwość wykonania kardiowersji.

TAK

16.

Energia defibrylacji w zakresie minimum 2-360J.

TAK

17.

Dostępnych minimum 24 różnych poziomów
energii defibrylacji.

TAK

18.

Defibrylacja półautomatyczna, możliwość
programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania
minimum w przedziale od: 150 do 360 J.

TAK

19.

Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie
półautomatycznym.

TAK

20.

Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą
przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na
płycie czołowej aparatu.

TAK

21.

Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych –
zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne.

TAK

22.

Czas ładowania do energii 360J: poniżej 7
sekund oraz do energii 200 J poniżej 5 sekund.

TAK

23.

Wspomaganie RKO: metronom działający w
trybie manualnym i półautomatycznym pracujący
w czterech trybach:
- pacjent dorosły zaintubowany,
- pacjent dorosły niezaintubowany,
- pacjent pediatryczny zaintubowany,
- pacjent pediatryczny niezaintubowany,
Bezpośredni dostęp (niezabezpieczony hasłem).

TAK

Rejestracja
24.

Ekran kolorowy LCD o przekątnej minimum 5,5''.

TAK

25.

Możliwość wyświetlenia minimum: 2 krzywych
dynamicznych jednocześnie.

TAK

26.

Wbudowany rejestrator termiczny na papier o
szerokości minimum 50 mm.

TAK

27.

Szybkość wydruku: minimum 25 mm/sek.

TAK

Monitorowanie EKG
28.

Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń oraz
opcjonalnie z 5 odprowadzeń.

TAK

29.

Wzmocnienie sygnału EKG na minimum 8
poziomach (4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv).

TAK

30.

Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum
20-300/min.

TAK

31.

Układ monitorujący zabezpieczony przed
impulsem defibrylatora.

TAK

32.

Układ umożliwiający synchronizację z
zewnętrznym kardiomonitorem.

TAK

Stymulacja przezskórna
33.

Stymulacji w trybach na „żądanie” i
asynchronicznym.

TAK

34.

Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w
zakresie od 0 do 200 mA.

TAK

35.

Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170
impulsów na minutę.

TAK

36.

Zakres pomiarowy CO2 minimum 0-99 mmHg.

TAK

37.

Zakres pomiarowy oddechów minimum 0- 99
odd./min. Dokładność pomiaru: 0 do 70 bpm: ±1
bpm 71 do 99 bpm: ±2 bpm.

TAK

38.

Pomiar realizowany minimum w jednostkach
mmHg, %, lub kPa.

TAK

Wyposażenie
39.

Przewód EKG 3 odprowadzeniowy: minimum 1
sztuka.

TAK

40.

Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne
zintegrowane: minimum 1 komplet.

TAK

41.

Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji
z elektrod naklejanych: minimum 1 sztuka.

TAK

42.

Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji
dla dorosłych: minimum 1 komplet.

TAK

43.

Obsługiwane standardy sieci bezprzewodowych
802.11a, b, g i n.

TAK

44.

Możliwość podłączenia urządzenia do sieci za
pomocą kabla i sieci bezprzewodowej WiFi.

TAK

Warunki gwarancji
45.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

46.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego zobowiązany jest świadczyć serwis
w okresie trwania gwarancji, przez który należy
w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12
miesięcy (w tym z wymianą pakietów
serwisowych bądź części zalecanych przez
producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

47.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

48.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od
daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

49.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

50.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.3 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 2
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 2 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 2 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowej diatermii chirurgicznej o następujących minimalnych
parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry
w jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 sztuka
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Diatermia mono i bipolarna do zabiegów
endoskopowych.

TAK

3.

Możliwość integracji poszczególnych urządzeń
chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji
w osłonie argonowej, pompy irygacyjnej) w jednolity
system sterowany z tej samej jednostki sterującej.

TAK

4.

Diatermia z możliwością zapamiętania minimum 9
różnych programów i zapisania ich pod nazwą
procedur lub nazwiska operatora.

TAK

5.

Automatyczne dostosowanie mocy cięcia i
koagulacji do zmiennych parametrów impedancji
tkanki.

TAK

6.

Ilość gniazd przyłączeniowych minimum 3
oddzielne:
– monopolarne/uniwersalne - możliwość
bezpośredniego podłączenia narzędzi
monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowych
o śr. 5 mm i 4 mm oraz trzypinowych (bez
dodatkowych adapterów),
– gniazdo bipolarne uniwersalne pozwalające na
bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w
systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie
22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów),
– elektrody biernej uniwersalnej do podłączenia

TAK

wtyczek jedno i dwupinowych.

7.

Regulacja interwału cięcia: czas cięcia pętli w
krokach do 4 czasu trwania koagulacji w krokach do
10 w programie endoskopowym, nie dotyczy
regulacji stopnia hemostazy.

TAK

8.

Czytelne duże wyświetlacze dla poszczególnych
parametrów.

TAK

9.

Moc aparatu minimum 200W.

TAK

10.

Moc cięcia w programie endoskopowym minimum
400W.

TAK

11.

Włącznik nożny: 1 sztuka.

TAK

12.

Elektrody neutralne dzielone, z pierścieniem
ekwipotencjalnym: 50 sztuk.

TAK

13.

Kabel do elektrod biernych jednorazowych: 1
sztuka.

TAK

14.

Wózek pod diatermię: 1 sztuka.

TAK

Warunki gwarancji
15.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

16.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego
zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie
trwania gwarancji, przez który należy w
szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta,
jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w
tym z wymianą pakietów serwisowych bądź
części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

17.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

18.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych części
zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty
wygaśnięcia gwarancji.

TAK

19.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni roboczych
(od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i
dni ustawowo wolnych od pracy).

TAK

20.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.4 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 3
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 3 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 3 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowej myjni endoskopowej o następujących minimalnych parametrach
technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry
w jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 sztuka
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej
proszkowo z elementami wykonanymi ze stali
kwasoodpornej.

TAK

3.

Dwie niezależne komory myjące wykonane z
tworzywa sztucznego odpornego na działanie
środków myjących i dezynfekcyjnych, pozwalające
na luźne ułożenie endoskopu. Pokrywa komory
zawiera uszczelnienie i jest wyposażona w
obrotowe ramię spryskiwacza.

TAK

4.

Otwieranie komory przy pomocy przycisków
nożnych, bez używania rąk.

TAK

5.

System zamykania komory eliminujący ryzyko
ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu
dwóch odległych od siebie przycisków.

TAK

6.

Karbowane dno komory minimalizujące
powierzchnię podparcia endoskopu oraz tuba do
umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w
sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek
części endoskopu ze sobą. Nie dopuszcza się
rozwiązania, w którym endoskop jest cały zwinięty
w komorze.

TAK

7.

Załadunek endoskopów od góry.

TAK

8.

Każda komora zawiera przyłącza umożliwiająca

TAK

podłączenie każdego kanału endoskopu osobno.
Każde przyłącze niezależnie podłączane do
urządzenia za pomocą szybkozłączki.

TAK

10.

Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu
ułatwienia jego identyfikacji.

TAK

11.

Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów
w niezależnych komorach jednocześnie oraz
asynchronicznie.

TAK

12.

Praca w szczelnym systemie zamkniętym z
automatycznym procesem mycia
i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie
komory myjni w czasie trwania procesu.

TAK

13.

Mycie i dezynfekcja endoskopów różnych
producentów w tym również bronchoskopów.

TAK

14.

Automatyczna kontrola szczelności endoskopu w
przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.

TAK

15.

Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w
każdym kanale endoskopu przez cały proces
mycia i dezynfekcji.

TAK

16.

Wbudowany, całkowicie niezależny system
monitorowania parametrów krytycznych
nadzorujący główny system sterujący (CPU)
myjni.

TAK

17.

Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący
osobno ilość jednorazowo dozowanego środka
myjącego oraz środka dezynfekcyjnego.

TAK

18.

Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie
zablokowania kanału w trakcie całego procesu.
Czujniki w sposób ciągły monitorują ciśnienie i
przepływ roztworów roboczych niezależnie w
każdym kanale.

TAK

19.

Automatyczne powiadamiania akustycznie
użytkownika w przypadku nieprawidłowości
podłączenia endoskopu.

TAK

20.

Automatyczne powiadamiania akustycznie
użytkownika w przypadku blokady przepływu w
kanale endoskopu poza ustalony zakres.

TAK

21.

Automatyczne powiadamiania akustycznie
użytkownika w przypadku spadku ciśnienia w
jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony
zakres.

TAK

22.

Minimum 12 pomp roztworów roboczych w myjni,
niezależnie, osobno dla każdego kanału
endoskopowego.

TAK

23.

Umocowane wewnątrz pokrywy, obrotowe ramię
spryskujące z kontrolowaną liczbą obrotów
podczas procesowania zewnętrznej części
endoskopu, komory i pokrywy.

TAK

24.

Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie
wspomagające rozładunek endoskopu,
zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz
uszkodzeniu instrumentu.

TAK

25.

Mycie i płukanie wodą uzdatnioną, płukanie
końcowe wodą zdemineralizowaną lub wodą
zmiękczoną.

TAK

26.

Możliwość stosowania preparatów do mycia i
dezynfekcji różnych producentów - wykazać listę
minimum 3 różnych zestawów środków myjącego
i dezynfekcyjnego, gdzie każdy zestaw muszą
tworzyć środki pochodzące od jednego
producenta.

9.

TAK

Zestawy środków myjącego i
dezynfekcyjnego:
1. ……………………..…… (Podać)
2. ……………………..…… (Podać)
3. ……………………..…… (Podać)

27.

Urządzenia dostosowane do środków
dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego
oraz kwasu nadoctowego.

TAK

28.

Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury
procesu w tym przez niezależny system kontroli.

TAK

29.

Program termicznej autodezynfekcji myjni.
Możliwość wykorzystania funkcji czasomierza w
celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji.

TAK

30.

Możliwość przeprowadzenia dodatkowego
programu chemicznej autodezynfekcji myjni.

TAK

31.

Środki przechowywane wewnątrz myjni
umiejscowione są w specjalnej obejmie
pozycjonującej kanistry w sposób zapobiegający
rozlaniu środków.

TAK

32.

Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny ok. 0,2 µm.

TAK

33.

Automatyczne przedmuchiwanie kanałów
endoskopów.

TAK

34.

Wszystkie zdarzenia procesowe związane z
nieprawidłowościami można zidentyfikować na
podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym
i sygnału dźwiękowego.

TAK

35.

Kolorystyczna informacja o aktualnym stanie
procesu widoczna z odległości na wskaźniku LED
umieszczonym na obudowie myjni.

TAK

36.

Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do
zintegrowanego systemu komputerowego
współpracującego z szafami do przechowywania
endoskopów.

TAK

37.

Wymagana identyfikacja, oznakowanie
endoskopów oraz użytkowników
w oparciu o system kodów kreskowych lub
równoważny.

TAK

38.

Laserowy czytnik kodów kreskowych
umożliwiający identyfikację użytkowników,
endoskopów oraz specjalistów.

TAK

39.

Przechowywanie w pamięci systemu myjni danych
identyfikacyjnych procesowanych endoskopów
oraz użytkowników.

TAK

40.

Dokumentacja przebiegu procesu mycia i
dezynfekcji z rozpoznaniem endoskopów
i osób (użytkowników) itp. z podaniem typu, nr
fabrycznego endoskopu, nazwiska użytkownika
(identyfikator) uruchamiającego proces.

TAK

41.

Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym
ok. 20 min. (+/ - 2 min.) program w pełni
automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem
kwasu nadoctowego lub ok. 30 min. (+/ - 2 min.)
program w przypadku zastosowania aldehydu
glutarowego.

TAK

42.

Wyświetlacz kolorowych komunikatów tekstowych
w języku polskim.

TAK

43.

Wyświetlanie komunikatów graficznych.

TAK

44.

Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia
i dezynfekcji. W dokumencie drukowanym muszą
znajdować się informacje o parametrach procesu
oraz prawidłowości lub nie prawidłowości
przebiegu procesu mycia i dezynfekcji.

TAK

45.

Proces dezynfekcji nie wymagający zastosowania
dodatkowego aktywatora, dwie pompy roztworu.

TAK

46.

Zasilanie elektryczne prądem 1-fazowym 220-

TAK

240V, 50-60Hz, o poborze mocy na 1 cykl nie
przekraczającej 3,5 kWh.
47.

Ogrzewacz wody (bojler): 1 sztuka.

TAK

48.

Wymiary myjni:
– szerokość (od frontu) maksymalnie 100 cm,
– wysokość maksymalnie 110 cm,
– głębokość maksymalnie 80 cm.

TAK

49.

Zestaw startowy preparatów:
– Płynny koncentrat do mycia w myjniach
endoskopowych, czas działania: 4-5 min.
Działający w temperaturze 35-40°C. Dozowanie: 5
ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego
mycia wstępnego oraz mycia w myjce
ultradźwiękowej - 2 op. (op. minimum 4,5 L),
– Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach
endoskopowych na bazie 11,5% kwasu
nadoctowego, skuteczny wobec: B, Tbc, V, F, S w
stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35°C – 4
op. (op. minimum 4,5 L).
– 5-krążkowy przyrząd do czyszczenia kanałów
endoskopów elastycznych o średnicy 2,8-5,0 mm,
długości 220 cm, umożliwiający dokładne
wyczyszczenie kanału za pomocą jednego
przeciągnięcia. Zestaw - 60 sztuk plus kaseta do
przechowywania - 1 opakowanie.

TAK

50.

Adaptery do posiadanych przez szpital
endoskopów. Typy i modele sprzętu użytkowane
w szpitalu do podłączenia w myjni:
1. Bronchofiberoskop FB-18V Pentax: 1 sztuka,
2. Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS; 1 sztuka,
3. Videogastroskop Fujinon EG 201FP: 1 sztuka,
4. Videogastroskop EG 2990 K Pentax: 3 sztuki
5. Videokolonoskop EC 3890 FK2 Pentax: 3
sztuki,
6. Videokolonoskop Fuji Film EC-530 WL: 1
sztuka.

TAK

Warunki gwarancji
51.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

52.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego
zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie
trwania gwarancji, przez który należy w
szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta,
jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w
tym z wymianą pakietów serwisowych bądź
części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

53.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

54.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty
wygaśnięcia gwarancji.

TAK

55.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

56.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.5 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 4
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 4 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 4 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowej platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych w tym
rzutu serca o następujących minimalnych parametrach technicznych, jakościowych,
eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry w
jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

PLATFORMA DO OBSERWACJI PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH
W TYM RZUTU SERCA – 1 sztuka

Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca
metodą termodylucji CCO oraz analizy krzywej
ciśnienia tętniczego krwi.

TAK

3.

Ocena hemodynamiczna układu krążenia
metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego
krwi:
– bez użycia cewnika Swan-Ganza,
– drogą kaniulizacji jednego dostępu
naczyniowego (dostęp tętniczy).

TAK

4.

Możliwość rozbudowy o moduł do oceny
hemodynamicznej układu krążenia metodą
termodylucji:
– za pomocą cewnika Swan-Ganza,
– za pomocą cewnika Swan-Ganza CCO.

TAK

5.

Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar saturacji
żylnej: SCVO2 i SVO2 pomiar saturacji żylnej
przy pomocy wkłucia centralnego
trójświatłowego z modułem optycznym i
możliwością kalibracji in-vivo i in-vitro.

TAK

6.

Możliwość rozbudowy monitora o moduł do
pomiaru saturacji tkankowej NIRS.

TAK

7.

Wymagane parametry monitorowane lub
wyliczane:
– rzut serca (CO),
– rzut serca indeksowany (CI),
– objętość wyrzutowa (SV),
– indeks objętości wyrzutowej (SVI),
– systemowy (obwodowy) opór naczyniowy
(SVR),
– indeks systemowego oporu naczyniowego
(SVRI),
– HPI - wskaźnik ryzyka wystąpienia epizodu
niedociśnienia,
– zmienność objętości wyrzutowej (SVV),
– zmienność ciśnienia tętna (PPV),
– saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2),
– centralne ciśnienie żylne (OCŻ),
– ciśnienie średnie tętnicze (MAP),
– częstość akcji serca (HR).

TAK

8.

Ekran typu „kokpit”:
– definiowany i wizualizowany kolorem przez
użytkownika zakres celów terapii i alarmów,
– dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej
wielkości w postaci strzałki,
– duże wartości cyfrowe mierzonych
parametrów,
– procentowy wskaźnik zmian mierzonego
parametru w założonym przedziale czasowym,
– możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości
jednocześnie.

TAK

9.

Ekran interwencyjny:
– możliwość wizualizacji trzech wartości w
postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych,
procentowej zmiany od chwili podjęcia
interwencji oraz stanu mierzonego parametru
określonego kolorem.

TAK

10.

Ekran fizjologiczny animowany:
– możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej
i w postaci animacji indeksu tętna (HR), indeksu
systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz
zmienności objętości wyrzutowej (SVV),
– możliwość jednoczasowego wyświetlania
wartości saturacji żylnej (ScvO2, SvO2),
– dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych
parametrów przy pomocy kolorowych
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) –
powiązanych z zakresami alarmów.

TAK

11.

Ekran zależność fizjologiczna- ekran drzewa
decyzyjnego:
– wyświetlanie powiązanych ze sobą
parametrów hemodynamicznych związanych z
obciążeniem wstępnym, obciążeniem
następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną,
– parametry wyświetlane w postaci cyfrowej,
– dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych
parametrów przy pomocy kolorowych
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) –
powiązanych z zakresami alarmów.

TAK

12.

Ekran trendów graficznych:
– możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów
graficznych monitorowanych parametrów,
– jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej
bieżącej wartości,
– dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych
parametrów przy pomocy kolorowych
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) –
powiązanych z zakresami alarmów.

TAK

13.

Ekran trendów tabelarycznych:
– możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów
tabelarycznych (wartości cyfrowe)
monitorowanych parametrów,
– jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej
bieżącej wartości,
– dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych
parametrów przy pomocy kolorowych
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) –
powiązanych z zakresami alarmów.

TAK

14.

Ekran GDT:
– pozwala na prowadzenie leczenia
ukierunkowanego na cel (GDT), umożliwiające
użytkownikowi zarządzanie parametrami
kluczowymi w optymalnym zakresie,
– pozwala na ustawianie wybranych protokołów
postępowania,
– ekran Pobieranie danych umożliwia
użytkownikowi eksportowanie raportów GDT na
dysk USB.

TAK

15.

Ekran dotykowy o przekątnej minimum 12 cali i
rozdzielczości minimum 1024x768.

TAK

16.

Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0,
USB 3.0, RJ-45, HDMI, analogowe 2 szt, EKG.

TAK

17.

Dodatkowe zasilanie akumulatorowe o
pojemności minimum 3100 mAh z możliwością
wymiany bez interwencji serwisu.

TAK

18.
19.

Możliwość transferu danych przez port USB w
postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG.
Przewodowa lub bezprzewodowa komunikacja
monitora ze szpitalnym systemem
informacyjnym za pomocą protokołu HL7.

TAK
TAK

20.

Menu w języku polskim.

TAK

21.

Waga aparatu nie więcej niż 4,5 kg.

TAK

22.

Statyw do zamontowania monitora.

TAK

23.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

TAK

24.

W ofercie 50 kompletnych zestawów do
pomiarów rzutu serca metodą analizy krzywej
ciśnienia tętniczego krwi.

TAK

25.

W ofercie 5 kompletnych zestawów do
pomiarów rzutu serca metodą analizy krzywej
ciśnienia tętniczego krwi z pomiarem - HPI wskaźnika ryzyka wystąpienia epizodu
niedociśnienia.

TAK

Warunki gwarancji
26.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

27.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego zobowiązany jest świadczyć serwis
w okresie trwania gwarancji, przez który należy
w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12
miesięcy (w tym z wymianą pakietów
serwisowych bądź części zalecanych przez
producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

28.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

29.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od
daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

30.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

31.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

TAK

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.6 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 5
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 5 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 5 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowego zmgławiacza – elektrofumigatora o następujących
minimalnych parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry
w jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

ZMGŁAWIACZ – ELEKTROFUMIGATOR – 1 sztuka
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

2.

Rozmiar: 300-500 mm x 300-500 mm x 220-500
mm,

TAK

3.

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali
kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego.

TAK

4.

Co najmniej jedna rączka transportowa.

TAK

5.

Przewód zasilający długości minimum 2,5m.

TAK

6.

Intuicyjny, przyjazny interfejs, łatwy w obsłudze.

TAK

7.

Możliwość obsługi w rękawiczkach.

TAK

8.

Dyfuzja (może być wspomagana nadmuchem)
minimum 80m/s.

TAK

9.

Rozmiar kropli średnica ok. (5 µm).

TAK

10.

Odporna dysza przeznaczona do korzystania z
różnych środków chemicznych.

TAK

11.

Minimalna wydajność zasilania (praktyczna) 200
dm³/min.

TAK

12.

Ciśnienie robocze ok. 0,4 MPa.

TAK

13.

Programator czasowy.

TAK

14.

Powierzchnia skutecznego działania
przeciwwirusowego (dla stężenia np.: 12% H2O2)
do 50 m2.

TAK

15.

Wydajność/kubatura skutecznego działania
przeciwwirusowego (dla stężenia np.: 12% H2O2)
do 150 m³.

TAK

16.

Środek dezynfekujący: 30 L.

TAK

Warunki gwarancji
17.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

18.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego
zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie
trwania gwarancji, przez który należy w
szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta,
jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w
tym z wymianą pakietów serwisowych bądź
części zalecanych przez producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

19.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

20.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty
wygaśnięcia gwarancji.

TAK

21.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

22.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.7 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 6
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 6 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 6 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowego aparatu USG o następujących minimalnych parametrach
technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry w
jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

APARAT USG – 1 sztuka
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Aparat USG przenośny w formie laptopa z
rączka – dla potrzeb Oddziału Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej.

TAK

2.

Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2020.

TAK

3.

Waga urządzenia maksymalnie 8 kg.

TAK

4.

Liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic
obrazowych w aparacie minimum 1.

TAK

5.

Możliwość tworzenia własnych ustawień przez
użytkowników.

TAK

6.

Aparat z szybkim startem i gotowością do pracy
w ciągu maksymalnie 30 sekund.

TAK

7.

Monitor o przekątnej minimum 15”.

TAK

8.

Wbudowany w aparat akumulator zapewniający
prace bez zasilania sieciowego przez minimum
60 minut.

TAK

9.

Alfanumeryczna klawiatura podświetlana do
wprowadzania opisów.

TAK

10.

Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 2
– 16.0 MHz.

TAK

11.

Dynamika systemu minimum 200 dB.

TAK

12.

Wyjście Ethernet.

TAK

13.

Wyjście cyfrowe minimum 2 x USB.

TAK

14.

Możliwość natychmiastowego uśpienia i
obudzenia aparatu. Standby Mode.

TAK

15.

Zasilanie 220-240 V.

TAK

16.

Dedykowany wózek z możliwością płynnej
regulacji góra/dół w zakresie minimum 15 cm.
– minimum 1 uchwyty na głowice i 1 uchwyt na
żel,
– wieszak na przewody głowicy,
– dwie półki w tym jedna z przeznaczeniem na
drukarkę małego formatu,
– 4 skrętne koła z możliwością ich
zablokowania.

TAK

17.

Wewnętrzny dysk twardy minimum 500 GB.

TAK

18.

Moduł WiFi.

TAK

19.

Drukarka termiczna (video) czarno-biała +
papier do drukarki: 10 sztuk.

TAK

20.

Pedał nożny umożliwiający zamrożenie obrazu.

TAK

21.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK

22.

Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej.

TAK

23.

Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej
minimum 0˚ i +/ - 6˚.

TAK

24.

B Mode.

TAK

25.

Regulowana szerokość sektora 4 poziomów.

TAK

26.

Zakres głębokości skanowania od 1 do 30 cm.

TAK

27.

Obrót obrazu: 0˚, 90˚, 180˚, 270˚.

TAK

28.

Odwrócenie obrazu: lewo, prawo, góra, dół.

TAK

29.

Podział ekranu na dwa lub cztery obrazy.

TAK

30.

M Mode.

TAK

31.

Color Doppler.

TAK

32.

Doppler pulsacyjny PW.

TAK

33.

Doppler fali ciągłej CW.

TAK

34.

Doppler tkankowy.

TAK

Głowica Liniowa
35.

Głowica liniowa, zakres częstotliwości pracy
głowicy minimum 5.0 – 15.0 MHz.

TAK

36.

Liczba elementów minimum: 128.

TAK

37.

Szerokość czoła głowicy (FOV) minimum 38
mm.

TAK

38.

Archiwizacja raportów badań, obrazów z
możliwością wprowadzania własnych opisów i
komentarzy.

TAK

39.

Aparat musi być wyposażony w moduł transmisji
w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0
do przesyłania obrazów i danych. Minimum
wymaganych klas: DICOM store, worklist,
storage commit (SC), query/retrieve.

TAK

Warunki gwarancji
40.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

41.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego zobowiązany jest świadczyć serwis
w okresie trwania gwarancji, przez który należy
w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12
miesięcy (w tym z wymianą pakietów
serwisowych bądź części zalecanych przez
producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

42.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

43.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od
daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

44.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

45.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.8 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 7
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 7 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 7 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowego aparatu USG o następujących minimalnych parametrach
technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp

Wymagane parametry graniczne
warunki

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry w
jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

APARAT USG – 1 sztuka
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Aparat ultrasonograficzny mobilny dla potrzeb
Pracowni USG.

TAK

2.

Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2020.

TAK

3.

Aparat mobilny wyposażony w 4 niezależne,
skrętne koła wyposażone w blokadę.

TAK

4.

Cyfrowy system formowania wiązki.

TAK

5.

Dynamika systemu minimum 400 dB.

TAK

6.

Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” minimum
1000 Hz.

TAK

7.

Zakres stosowanych częstotliwości pracy
minimum 1 – 18.0 MHz.

TAK

8.

Ilość kanałów procesowych minimum 450000.

TAK

9.

Ilość aktywnych gniazd dla głowic minimum 4.

TAK

10.

Dotykowy panel o przekątnej minimum 10”,
wykorzystywany do obsługi systemu i
poprawienia ergonomii pracy.

TAK

11.

Regulacja wysokości konsoli (góra-dół)
minimum 30 cm.

TAK

12.

Regulacja pulpitu (lewo-prawo).

TAK

13.

Głębokość penetracji minimum 1 – 33 cm.

TAK

14.

Liczba regulowanych ognisk widocznych na
ekranie minimum 4.

TAK

15.

Monitor LCD wbudowany fabrycznie w aparat z
regulacją pion-poziom na ramieniu, przekątna
minimum 21,5”.

TAK

16.

Wbudowany dysk twardy jednostki głównej
minimum 500 GB.

TAK

17.

Pamięć kinowa Cine-Loop.

TAK

18.

Ilość klatek cine-loop minimum 24000.

TAK

19.

Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz
odtwarzania pętli z różnymi prędkościami.

TAK

20.

Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na
dysku twardym, DVD,CD/RW.

TAK

21.

Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM,
AVI, Raw Data (Surowe dane).

TAK

22.

Możliwość przenoszenia danych na urządzenie
typu pen-drive, minimum 2 gniazda USB.

TAK

23.

Dostępne aplikacje minimum:
- naczynia (tętnice, żyły, badania
transkranialne),
- małe i powierzchowne narządy (tarczyca, sutki,
jądra),
- jama brzuszna,
- ginekologia,
- położnictwo,
- pediatria i badania neonatalne,
- urologia,
- kardiologia,
- mięśniowo-szkieletowa,
- badanie klatki piersiowej.

TAK

24.

Całkowita wartość powiększenia minimum 8x.

TAK

25.

Tryby pracy:
- B-Mode,
- M-Mode,
- Doppler Kolorowy (CD) z max. skalą prędkości
min. 300 cm/s.,
- Power Doppler (PD),
- Power Doppler kierunkowy,
- Doppler Spektralny (PW),
- M-Mode Kolorowy.

TAK

26.

Tryb duplex/triplex.

TAK

27.

Obrazowanie II harmonicznej.

TAK

28.

Korekcja kąta Dopplera minimum +/ - 89˚.

TAK

29.

Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie
minimum 1 – 16 mm.

TAK

30.

Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy
jednego przycisku.

TAK

31.

Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej.

TAK

32.

PRF dla PW minimum 9 m/s przy zerowym
kącie.

TAK

33.

Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy
jednego przycisku (optymalizacja funkcji
minimum linii bazowej i prędkości).

TAK

34.

Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie
ultradźwięków pod różnymi kątami minimum 9

TAK

kątów.
35.

Algorytm redukujący szumy z jednoczesnym
podkreśleniem granic tkanek.

TAK

36.

Tryb powiększenia z podglądem całego obrazu
w czasie rzeczywistym.

TAK

37.

Możliwość pracy z dowolnym żelem usg.

TAK

38.

Możliwość czyszczenia głowic środkami
powszechnie dostępnymi dezynfekcyjnymi.

TAK

39.

Możliwość rozbudowy o Moduł Elastografii, Qanalizy Elasogarfii.

TAK

40.

Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii
poprzecznej Shear Wave.

TAK

41.

Wbudowany w aparat wideoprinter czarno- biały
+ 20 rolek papieru.

TAK

42.

Klawiatura na konsoli operatora lub klawiatura
wysuwana spod konsoli operatora.

TAK

43.

Przystawka biopsyjna.

TAK

44.

Waga aparatu maksymalnie 90 kg.

TAK

45.

Zasilanie 220-240 V 50 Hz.

TAK

46.

Opcja nie Dopplerowskiej metody oceny
przepływu w naczyniach z możliwością
mapowania kolorem.

TAK

Głowice ultradźwiękowe
47.

Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa.

TAK

48.

Zakres częstotliwości pracy minimum 3 – 11.0
MHz.

TAK

49.

Szerokość głowicy maksymalnie 40 mm.

TAK

50.

Ilość elementów minimum 190.

TAK

51.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK

52.

Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej.

TAK

53.

Głowica liniowa elektroniczna szerokopasmowa
typu hockey.

TAK

54.

Zakres częstotliwości pracy minimum 4 – 15.0
MHz.

TAK

55.

Ilość elementów minimum 160.

TAK

56.

Szerokość głowicy w przedziale 22 – 27 mm.

TAK

57.

Obrazowanie harmoniczne.

TAK

58.

Minimum po 3 wybieralne częstotliwości dla
trybu B i Harmonicznej.

TAK

59.

Głowica convex elektroniczna szerokopasmowa.

TAK

60.

Zakres częstotliwości pracy minimum 1,3 – 5
MHz.

TAK

61.

Ilość elementów minimum 190.

TAK

62.

Kąt skanu minimum 69 stopni.

TAK

63.

Obrazowanie harmoniczne 3 pasma.

TAK

64.

Głowica microconvex elektroniczna
szerokopasmowa.

TAK

65.

Zakres częstotliwości pracy minimum 4 – 11
MHz.

TAK

66.

Ilość elementów minimum 120.

TAK

67.

Kąt skanu minimum 100 stopni.

TAK

68.

Aparat musi być wyposażony w moduł transmisji
w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0
do przesyłania obrazów i danych. Minimum
wymaganych klas: DICOM store, worklist,
raporty strukturalne (SR), storage commit (SC),
query/retrieve.

TAK

69.

Dostarczony aparat musi być w pełni
zintegrowany z systemem RIS/PACS firmy CGM
Clininet/NetRAAD posiadanym przez
Zamawiającego. Pełne koszty integracji zarówno
po stronie systemu RIS/PACS jak i
dostarczonego aparatu ponosi dostawca
niniejszego sprzętu. Zamawiający udostępni
posiadaną licencję na podłączenie aparatu do
systemu RIS/PACS.

TAK

70.

Zlecenie wraz z danymi pacjenta
zarejestrowanego w programie RIS
automatycznie przechodzi do aparatu, a po
wykonaniu badania uzyskane w trakcie badania
obrazy są przesyłane na żądanie do RIS/PACSa Zamawiającego.

TAK

Warunki gwarancji
71.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

72.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego zobowiązany jest świadczyć serwis
w okresie trwania gwarancji, przez który należy
w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12
miesięcy (w tym z wymianą pakietów
serwisowych bądź części zalecanych przez
producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

73.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

74.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od
daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

75.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

76.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.9 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Pakiet – nr 8
3.
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO:
Oferuję wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie określonym zapisami SIWZ w części
dotyczącej Pakietu nr 8 niniejszego postępowania za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO*:

…………………… , ….. zł brutto

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z
realizacją dostawy przedmiotu niniejszego postępowania w zakresie Pakietu nr 8 zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oświadczam(y), że oferowana łączna cena ofertowa zawiera wszelkie elementy kosztów (np. koszty
zakupu, koszty związane z dostawą sprzętu, aparatury medycznej do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z przygotowaniem dostawy,
ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne, szkolenia pracowników itp.).
Oferuję dostawę fabrycznie nowych respiratorów stacjonarnych o następujących minimalnych
parametrach technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Wymagane parametry graniczne
warunki

Lp

Wymagana
wartość
paramretru

Oferowane parametry

Należy opisać TAK / NIE
oraz ewentualnie określić oferowane parametry w
jednostkach wskazanych w wymaganych
wartościach parametru

RESPIRATOR STACJONARNY – 2 sztuki
Producent/Firma: (Podać) ………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ/model: (Podać) …………………………………………………………………………………………..
Kraj pochodzenia: (Podać) …………………………..…………………………………………………………………..
Rok produkcji: (Podać) ……………………….…………………………….……………………………………............
Nazwa zakładu serwisowego: (Podać) …………………………………………………….…………………………..
Adres zakładu serwisowego: (Podać) ………………………………………………………………………………….
1.

Aparat nowy nieużywany rok produkcji 2020.

TAK

2.

Respirator do długotrwałej terapii niewydolności
oddechowej różnego pochodzenia.

TAK

3.

Respirator dla dzieci i dorosłych.

TAK

4.

Respirator na wózku jezdnym z blokadą kół.

TAK

5.

Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany
kąta nachylenia.

TAK

6.

Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o
ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar.

TAK

7.

Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora
do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny
czas pracy na akumulatorze 30 minut.

TAK

Tryby wentylacji
8.

CMV, AC (CMVAssist).

TAK

9.

SIMV.

TAK

10.

PEEP/CPAP.

TAK

11.

Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu
BiLevel, DuoPAP, BIPAP.

TAK

12.

Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu

TAK

MMV.
13.

Tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) dostępny we
wszystkich trybach wentylacji.

TAK

14.

Wentylacja kontrolowana objętościowo ze
zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem
oddechowym typu AutoFlow.

TAK

15.

Automatyczna kompensacja oporów rurki
tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach
spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna
średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w
rozmiarze minimum 2-12 mm oraz rurki
tracheotomijnej w rozmiarze minimum 2,5 do 12
mm; stopień kompensacji regulowany w
zakresie 0-100%.

TAK

16.

Kompensacja przecieków.

TAK

17.

Automatyczne westchnienia z regulacją
parametrów westchnień.

TAK

18.

Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym
przez operatora stosunkiem wdech wydech
(I:E).

TAK

19.

Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV
minimum 1 – 95 1/min.

TAK

20.

Objętość pojedynczego oddechu minimum od
20 do 2000 ml.

TAK

21.

Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji
ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do
90 cmH2O.

TAK

22.

Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do
90 cmH2O.

TAK

23.
24.

Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od
0 do 50 cmH2O.
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowane płynnie w granicach 21-100%
(elektroniczny mieszalnik gazów).

TAK
TAK

25.

Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa:
minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min –
15 l/min.

TAK

26.

Płynna regulacja czasu lub współczynnika
narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo
kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych.

TAK

27.

Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla
oddechów ciśnieniowo wspomaganych w
zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego
przepływu wdechowego.

TAK

28.

Rzeczywista częstość oddychania.

TAK

29.

Częstość oddechów spontanicznych.

TAK

30.

Objętość pojedynczego oddechu.

TAK

31.

Częstość oddechów wyzwalanych przez
pacjenta.

TAK

32.

Objętość pojedynczego oddechu
wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji
SIMV.

TAK

33.

Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV.

TAK

34.

Rzeczywista objętość wentylacji minutowej
spontanicznej.

TAK

35.

Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja
przecieku.

TAK

36.

Ciśnienie PEEP.

TAK

37.

Ciśnienie okluzji P,01.

TAK

38.

NIF – Negative Inspiratory Force.

TAK

39.

Szczytowe ciśnienie wdechowe.

TAK

40.

Ciśnienie średnie.

TAK

41.

Ciśnienie fazy Plateau.

TAK

42.

Integralny pomiar stężenia tlenu metodą
paramagnetyczną.

TAK

43.

Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z
rurami układu oddechowego przed
przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem
dzięki metolowemu wspornikowi ochronnemu.

TAK

44.

Kalkulacja współczynnika wentylacji przestrzeni
martwej Vds/Vte.

TAK

45.

Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie
respiratora krzywych oddechowych:
ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z
możliwością jednoczesnej obserwacji minimum
trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się
ekranów kopiujących.

TAK

46.

Możliwość odłączenia ekranu respiratora od
jednostki pneumatycznej.

TAK

47.

Kategorie alarmów według ważności.

TAK

48.

Wadliwej pracy elektroniki aparatu.

TAK

49.

Braku zasilania w energię elektryczną.

TAK

50.

Niskiego ciśnienia gazów zasilających.

TAK

51.

Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu.

TAK

52.

Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za
niskiej.

TAK

53.

Za wysokiej objętości oddechowej TV.

TAK

54.

Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea.

TAK

55.

Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego.

TAK

56.

Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku.

TAK

57.

Alarm bezdechu z automatycznym
uruchomieniem wentylacji zastępczej.

TAK

58.

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą
nastawionych parametrów.

TAK

59.

Funkcja autotestu aparatu dokonywanego
automatycznie po włączeniu.

TAK

60.

Nebulizator do wziewnego podawania leków do
każdego respiratora; sterowanie nebulizatorem z
ekranu respiratora

TAK

61.

Dreny gazowe do podłączenia respiratora o
długości minimum 3 m z końcówkami AGA.

TAK

62.

Polski interfejs i oprogramowanie aparatu.

TAK

Akcesoria
63.

1 płuco testowe do każdego respiratora.

TAK

64.

2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku
do każdego respiratora.

TAK

65.

Ramię podtrzymujące układy oddechowe do
każdego respiratora.

TAK

66.

10 zastawek wydechowych jednorazowego
użytku do każdego respiratora.

TAK

67.

5 czujników przepływu do każdego respiratora.

TAK

68.

100 szt. jednorazowych nawilżaczy / filtrów HME
do każdego respiratora.

TAK

Warunki gwarancji
69.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

TAK

70.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego zobowiązany jest świadczyć serwis
w okresie trwania gwarancji, przez który należy
w szczególności rozumieć:
• Wykonywanie planowej technicznej obsługi
serwisowej zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12
miesięcy (w tym z wymianą pakietów
serwisowych bądź części zalecanych przez
producenta),
• Wykonywanie modyfikacji ustawień,
• Wykonywanie ekspertyz stanu technicznego,
• Dojazd serwisu do siedziby zamawiającego.

TAK

71.

Serwis pogwarancyjny na terenie Polski.

TAK

72.

Dostępność oryginalnych lub równoważnych
części zamiennych przez co najmniej 5 lat od
daty wygaśnięcia gwarancji.

TAK

73.

Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii
(wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).

TAK

74.

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy) – urządzenie zastępcze o zbliżonych
parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych.

TAK

Termin gwarancji:

……… m-cy (Podać)

Oświadczam(y), że oferowany powyżej sprzęt, aparatura medyczne wraz z dodatkowym wyposażeniem
posiada i spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne i
funkcjonalne określone w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ oraz jest kompletny i gotowy do użytkowania
bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

4.
DOKUMENTY:
Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 570 ze zm.):
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych
wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
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Nazwa oświadczenia lub dokumentu

Postępowanie, do którego zostało złożone
oświadczenie lub dokument
bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

1.
2.
3.

5.
OBOWIĄZEK PODATKOWY:
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.3 SIWZ wybór
niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).
* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani
wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku: ……………………………………………………………………………….………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj.
łączną cenę ofertową brutto dostaw, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

6.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminie określonym w punkcie 9.1 przedmiotowej SIWZ,
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia,
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert,
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym
przedsiębiorstwem (podać): ……………………………………………………………………………………
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

8. Wadium do Pakietu nr ……………..……………… w wysokości …………………….. PLN, zostało
wniesione w dniu .............................. 2020 roku, w formie: …..……......................................,
9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP,
na następujący rachunek bankowy: …...………………..............................................................................,
7.
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

8.
ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
................................................................, e-mail: ………….………....….tel./fax: ........................…………
9.
PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.
* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 36b
ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
10. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ogólnie udostępnione:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa do oferty załączam:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
11. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………………………….,
5. …………………………………………………………………………………………………………………….,
6. …………………………………………………………………………………………………………………….,
7. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu oferty przetargowej oraz

powyższe oświadczenia są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2
do pisma z dnia 15 lipca 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA
ZP / 12 / 20
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora
– mgr Reginę Tokarz
–
Głównego Księgowego
– Marię Sowińską
zwanym dalej “Zamawiającym”
a:
Firmą................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “ Dostawcą”
łącznie zwanych “Stronami“
W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP / 12 / 20 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy
została zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego
dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala
Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tj. fabrycznie nowego sprzętu i
aparatury medycznej, obejmującej:
1)
……………………………….. – wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w ust. …. .
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): __.__.__.__-_ (……………………………..).
2)

……………………………….. – wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w ust. …. .
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): __.__.__.__-_ (……………………………..).

Uwaga – W zawieranej umowie powyższe punkty zostaną uzupełnione zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego.

wraz z wykonaniem montażu i podłączenia w siedzibie Zamawiającego, ul. Kamieniec 10,
34-500 Zakopane, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia ……………….. 2020 roku
oraz na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2.

Dostawa fabrycznie nowego ……………….. dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o którym mowa w ust. 1 pkt ….)
umowy obejmuje urządzenie o następujących minimalnych parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE
…………………………...

1.
…
Uwaga – W zawieranej umowie powyższy ustęp zostanie uzupełniony zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego.

3.

Dostawa fabrycznie nowego ……………….. dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem przy ulicy Kamieniec 10, o którym mowa w ust. 1 pkt ….)
umowy obejmuje urządzenie o następujących minimalnych parametrach technicznych,
jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych:
Lp.

WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE
…………………………...

1.
…
Uwaga – W zawieranej umowie powyższy ustęp zostanie uzupełniony zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego.

4.

5.

6.

Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa wyżej będzie dostarczony,
zainstalowany i uruchomiony w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem (34-500), ul. Kamieniec 10 przez Dostawcę.
Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy posiada wymagane aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa np. zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, atesty oraz w przypadku
rejestracji jako wyrób medyczny oznakowanie przewidziane zapisami ustawy o wyrobach
medycznych świadczące o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie
Polski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz
procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.
Przedmiot umowy musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

§2
Czas trwania umowy
1.
2.

Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień ........................ 2020 roku.
Zakończenia wykonania umowy strony ustalają na dzień ........................ 2020 roku.

§3
Wykonanie umowy
1.
2.

3.

Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.
Dostawca dostarczy towar transportem na własny koszt i ryzyko z dostawą, rozładunkiem,
montażem i uruchomieniem w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem (34-500), ul. Kamieniec 10.
Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla minimum 2

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

pracowników zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego
urządzenia w siedzibie zmawiającego z chwilą dokonania montażu i uruchomienia. Ponadto
w przypadku dostawy sprzętu zasilanego energią elektryczną wykonawca jest zobowiązany
do przeprowadzenia szkolenia w zakresie optymalizacji efektywności energetycznej dla
minimum 2 pracowników zamawiającego, które obejmuje elementy dotyczące regulacji i
dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na
przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.
Dostawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu
uwierzytelnioną kserokopię dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz
kompletną dokumentację techniczną w języku polskim w tym instrukcję obsługi oraz paszport
techniczny (jeżeli dotyczy).
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w formie protokołu odbioru. Za odbiór
bezusterkowy strony uznają odbiór bez zastrzeżeń Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w
przypadku, gdy:
1)
dostarczono towar złej jakości,
2)
dostarczono towar niezgodnie z umową,
3)
nie dostarczono dokumentów, o których mowa w ust. 4.
Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 6 umowy
nastąpi w ciągi 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy) od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W
przypadku, gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu
ustawowo wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym
terminie. W tej sytuacji postanowienia ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio.
Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej
umowy stwierdzone w okresie rękojmi, na zasadach określonych w obowiązujących w tym
zakresie przepisach prawa.
Dostawca zobowiązuje się:
1)
dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
2)
utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie Kierownik
Sekcji Zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Zakopanem.
Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ...................................... .
Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz
ofertą przetargową złożoną w dniu ............................. 2020 roku.
Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
umowie oraz zgodnie z:
2)
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
3)
zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.

§4
Wynagrodzenie
1.

2.

Za wykonanie dostawy objętej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Dostawcy, wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny określonej w ofercie
przetargowej złożonej dnia ................... 2020 roku, w wysokości ..................... zł brutto
(słownie złotych: .....................................................) w tym ...... % należnego podatku VAT.
Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składa się wynagrodzenie za:
1)
Wykonanie dostawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy w wysokości
…………… zł brutto w tym ….. % należnego podatku VAT.

Uwaga – W zawieranej umowie powyższy ustęp zostanie uzupełniony zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówienia
określonym w punkcie 3 SIWZ oraz wynikiem przedmiotowego postępowania przetargowego.

3.

W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty
związane z dostawą urządzeń, montażem i uruchomieniem w Szpitalu Powiatowym w
Zakopanem, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ewentualne opłaty, serwisu
gwarancyjnego, itp.).

§5
Warunki zmiany umowy
1.

2.

3.

4.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w
przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
Publicznych oraz niniejszym paragrafie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 4
niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT urządzeń,
będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym
zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają możliwość dokonania uzasadnionej
zmiany w wyłącznym zakresie:
1)
Sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego
lub Dostawcę,
2)
Wystąpienia przejściowego braku produktu lub zaprzestania jego produkcji z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych niż te, które wskazano w treści oferty, a które
jednocześnie spełniają wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,
3)
Zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zmiany wymienione w ust. 3 nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości
umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego oraz mogą być dokonane na
wniosek którejkolwiek ze stron i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy.

§6
Warunki płatności

1.

2.

3.
4.

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne Dostawcy od Zamawiającego za
dostarczony przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, będzie
płatne na podstawie faktury, po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu niniejszej umowy w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT
przez Dostawcę u Zamawiającego.
Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Dostawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
NIP: 736 – 145 – 40 – 39.

§7
Kara umowna
1.

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

2.

3.
4.
5.

naliczone będą kary umowne.
Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za zwłokę w terminie zakończenia dostawy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto,
niedostarczonej części dostawy wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
2)
za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w § 3 ust.
6 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, towaru posiadającego wady określonego
wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny
zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 6,
3)
za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w
§ 9 ust. 2 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, uszkodzonego urządzenia
określonego wg cen o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każde
rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
4)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10,00 %
wartości brutto określonego w § 4, ust. 1 niniejszej umowy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z
przysługującego mu wynagrodzenia (z faktury).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary
umowne na zasadach ogólnych.
Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć łącznie 25% wartości
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§8
Rozwiązanie umowy

1.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
1)
W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy oraz warunków przetargu
będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy,
2)
W przypadku niewykonywania postanowień niniejszej umowy trwającego dłużej niż 14
dni,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.
Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Dostawcę do usunięcia
naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy
jednak niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo
wolnych od pracy).

§9
Gwarancja i serwis
1.

2.

3.

4.

Dostawca udziela …… miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt …….. umowy licząc od terminu dokonania bezusterkowego odbioru
końcowego przedmiotu dostawy.
Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie
gwarancyjnym do 24h oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminie do 5 dni
roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od
pracy).
W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) Dostawca zobowiązuje się do
dostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach
technicznych, jakościowych i funkcjonalnych.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej awarii
tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia, zostanie to urządzenie wymienione na

5.

nowe wolne od wad.
Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z
eksploatacji trwającej powyżej terminów przewidzianych na usunięcie awarii z powodu
naprawy, o której mowa w ust. 3.

§ 10
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy jednocześnie zawarł z
Zamawiającym umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze
wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Uwaga niniejszy § 10 dotyczący wyłącznie Pakietów nr 4, 7 i 8.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej
złożonej przez Dostawcę, z zastrzeżeniem postanowień § 5 umowy.
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks
Cywilny, Ustawy – Prawo zamówień publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta Dostawcy.

Zamawiający:

Dostawca:

Załącznik nr 1
do Umowy Nr ZP / 12 / 20 / … z dnia ……………. 2020 roku

UMOWA
Powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora SP w Zakopanem
- mgr Reginę Tokarz
–
Głównego Księgowego SP w Zakopanem - Marię Sowińską
zwanym dalej „Powierzającym” lub „Administratorem”
a:
Firmą................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “Przetwarzającym”
łącznie zwanych “Stronami“
Mając na uwadze, że:
•
Strony w dniu ……….. 2020 roku zawarły Umowę nr [ZP/12/20/…] („Umowa Podstawowa”),
dotyczącą usług związanych z serwisem systemów informatycznych i sprzętu
wykorzystywanego przez Powierzającego przy prowadzeniu jego statutowej działalności, co
obejmuje w szczególności udzielanie świadczeń leczniczych w związku, z wykonywaniem
której konieczne jest powierzenie Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych w
zakresie określonym niniejszą umową;
•
Celem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający
wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu i na zlecenie
Administratora;
•
Strony zawierają Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”.
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę, o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

2.

Na podstawie Umowy, Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie dalej
opisanych Danych Osobowych na warunkach określonych Umową i Umową Podstawową.
Umowa stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art.
28 ust. 3 RODO.
Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu umożliwienia wykonywania
przez Przetwarzającego usług dotyczących serwisu sprzętu medycznego oraz

3.

4.

oprogramowania informatycznego (dalej „Przedmiot serwisu”), będących przedmiotem
Umowy Podstawowej. Pod pojęciem Przedmiotu serwisu należy rozumieć sprzęt medyczny,
oprogramowanie informatyczne, których dostawcą jest Przetwarzający a także sprzęt i
oprogramowanie, do których Przetwarzający musi uzyskać dostęp w celu prawidłowej
realizacji Umowy podstawowej.
W ramach Umowy przetwarzane będą dane osobowe gromadzone w Przedmiocie Serwisu
(dalej „Dane Osobowe”), co obejmuje w szczególności następujące rodzaje danych:
1)
Dane zwykłe:
a)
imię i nazwisko,
b)
pseudonim,
c)
data urodzenia,
d)
płeć,
e)
numer PESEL,
2)
Dane wrażliwe:
a)
dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 4 pkt 15 RODO w tym, informacje
gromadzone w dokumentacji medycznej, informacje o stanie zdrowia, wyniki
badań (co obejmuje także zapisane w postaci cyfrowej filmy, badania obrazowe
itp.).
W ramach Umowy przetwarzane będą Dane Osobowe, gromadzone w Przedmiocie serwisu,
dotyczące w szczególności następujących kategorii osób:
1)
personel Powierzającego,
2)
kontrahenci Powierzającego,
3)
pacjentów Powierzającego.

§2
Okres obowiązywania Umowy
1.

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia
Umowy do:
1)
dnia zawarcia przez Powierzającego kolejnej umowy dotyczącej wsparcia serwisowego
Przedmiotu serwisu, następującej po Umowie Podstawowej albo
2)
do upływu trzech miesięcy po ustaniu Umowy Podstawowej
w zależności od tego, które ze zdarzeń wymienionych w pkt 1)-2) powyżej nastąpi najpierw.

§3
Obowiązki Przetwarzającego
1.

Oprócz zgodności z regułami podanymi w Umowie, Przetwarzający zapewni zgodność z
wymaganiami, o których jest mowa w Artykułach od 28 do 33 RODO. Przetwarzający w
szczególności oświadcza, że wdrożył środki techniczne oraz organizacyjne, które są
niezbędne do wykonania Umowy zgodnie z art. 32 RODO. Środki techniczne i
organizacyjne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą w szczególności zgodne z
Artykułem 28 ust. 3 lit. c) oraz z art. 32 RODO w związku z Artykułem 5 ust. 1-2 RODO.
Środki te związane są z bezpieczeństwem danych oraz i gwarantują poziom ochrony
odpowiedni do ryzyka w zakresie poufności, integralności, dostępności oraz odporności
Przedmiotu serwisu, z uwzględnieniem poziomu techniki, kosztów wdrażania, charakteru,
zakresu oraz celów przetwarzania a także prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skali
ryzyka dla praw oraz swobód osób fizycznych w rozumieniu Artykułu 32 Paragraf 1 RODO.
Środki techniczne oraz organizacyjne są przedmiotem postępu technicznego oraz dalszego
rozwoju, wobec czego Przetwarzający może wdrażać adekwatne środki alternatywne.
Jednakże w takim wypadku nie może mieć miejsca obniżenie poziomu bezpieczeństwa
określonych środków.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Przetwarzający informuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [imię i
nazwisko], tel. [nr telefonu], e-mail: [adres email].
Aktualne dane powyższego Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne na stronie
internetowej Przetwarzającego.
Przetwarzający będzie prowadzić okresowe monitorowanie procesów wewnętrznych i
Środków Technicznych oraz Organizacyjnych w celu zapewnienia aby przetwarzanie danych
w jego obszarze odpowiedzialności było zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa w
zakresie ochrony danych oraz ochrony praw Podmiotu Danych (osoby, której dotyczą dane).
Przetwarzający w ramach Umowy przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na podstawie
udokumentowanych poleceń lub instrukcji Powierzającego. Udokumentowanym poleceniem
jest w szczególności zapotrzebowanie na wykonanie usług zgłaszane w ramach Umowy
Podstawowej.
Przetwarzanie Danych Osobowych w ramach Umowy zostanie powierzone przez
Przetwarzającego tylko takim jego pracownikom, którzy zostaną zobowiązani do zachowania
poufności oraz którzy uprzednio zostali zapoznani z postanowieniami w zakresie ochrony
danych związanych z ich pracą. Przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia
Przetwarzającego, która będzie posiadać dostęp do Danych Osobowych nie będzie
przetwarzać tych Danych bez polecenia Powierzającego, chyba że wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa.
Przetwarzanie Danych Osobowych nie będzie realizowane poza terenem Unii Europejskiej
(UE) lub Kraju Członkowskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
W trakcie wykonywania Umowy Przetwarzający będzie współpracować z organem nadzoru
na wniosek tego organu Przetwarzający będzie informował Powierzającego o wszelkich
kontrolach oraz środkach podejmowanych przez organ nadzoru jeżeli mają one związek z
Umową.
Jeżeli Przetwarzający jest przedmiotem kontroli prowadzonej przez organ nadzoru,
postępowania administracyjnego lub karnego z powodu przestępstwa lub wykroczenia,
roszczenia wniesionego przez osobę, której dotyczą Dane Osobowe lub przez stronę trzecią
w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Powierzającego, Przetwarzający
dołoży wszelkich starań w celu wsparcia Powierzającego.

§4
Poufność
1.

2.

Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy.

§5
Korekta, ograniczanie oraz usuwanie danych
1.

Przetwarzający może usuwać lub ograniczać przetwarzanie Danych Osobowych jedynie na
podstawie udokumentowanych poleceń od Powierzającego.

2.

Jeżeli Podmiot Danych (osoba, której dotyczą dane) skontaktuje się bezpośrednio z
Przetwarzającym w związku z korektą, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania,
Przetwarzający natychmiast przekaże Powierzającemu wniosek tego Podmiotu Danych.

§6
Dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych
1.

2.

3.

Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych innym podmiotom
przetwarzającym, co w szczególności dotyczy podwykonawców Przetwarzającego,
angażowanych przez niego przy realizacji Umowy Podstawowej.
Przystąpienie do przetwarzania danych przez podmioty, o których mowa w ust. 1-3 może
nastąpić po zapewnieniu przez te podmioty zgodności z wszystkimi wymaganiami Umowy,
odnoszącymi się do Przetwarzającego.
Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom nie zmniejsza zakresu
odpowiedzialności Przetwarzającego wynikającego w Umowy.

§7
Uprawnienia Powierzającego w zakresie nadzoru
1.
2.

3.

4.

Przetwarzający zapewni Powierzającemu możliwość weryfikacji zgodności ze
zobowiązaniami Przetwarzającego wynikających z art. 28 RODO.
Powierzający ma prawo do przeprowadzania kontroli albo do powierzania ich wykonywania
przez audytora, który zostanie wyznaczony indywidualnie w każdym wypadku.
Przetwarzający zobowiązuje się, że dostarczy Powierzającemu, na jego żądanie
niezbędnych informacji, a w szczególności dotyczących środków technicznych i
organizacyjnych stosowanych przy przetwarzaniu Danych Osobowych.
Powierzający będzie realizował prawo kontroli w dni robocze, w godzinach pracy
Przetwarzającego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Za dni robocze Strony uważać
będą dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w
terminie wskazanym przez Powierzającego, który nie może jednak być krótszy niż 5 dni.

§8
Komunikacja w przypadku naruszeń zasad przetwarzania Danych Osobowych
1.

2.

Przetwarzający powinien wspierać Powierzającego w zachowaniu zgodności ze
zobowiązaniami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganiami odnośnie
zgłaszania naruszeń danych, oceny skutków dla ochrony danych. Zakres ten obejmuje:
1)
zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przez zastosowanie środków
technicznych oraz organizacyjnych z uwzględnieniem okoliczności oraz celów
przetwarzania, a także projektowanego prawdopodobieństwa oraz skali ewentualnego
naruszenia;
2)
obowiązek natychmiastowego zgłaszania Powierzającemu naruszeń zasad
przetwarzania Danych Osobowych, nie dłuższy niż 24 godziny od stwierdzenia
przypadku naruszenia;
3)
wspieranie Powierzającego w odniesieniu do obowiązków związanych z
informowaniem zainteresowanego Podmiotu Danych (osoby, której dotyczą dane) oraz
dostarczanie Powierzającemu wszystkich posiadanych informacji na ten temat;
4)
wspieranie Powierzającego w zakresie oceny skutków dla ochrony jego danych.
Powiadomienie o naruszeniu zasad przetwarzania danych powinno nastąpić drogą
elektroniczną na adres email sekretariatu szpitala: sekretariat@szpital-zakopane.pl oraz na
adres email Inspektora Ochrony Danych Powierzającego: iod@szpital-zakopane.pl.

§9
Prawo Powierzającego do wydawania poleceń

1.
2.

Polecenia wydane ustnie zostaną natychmiast potwierdzone przez Powierzającego minimum
w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
Przetwarzający niezwłocznie będzie informował Powierzającego w przypadku stwierdzenia,
że dane polecenie narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych. W takim wypadku
Przetwarzający ma prawo zawiesić wykonanie odnośnych poleceń do czasu ich
potwierdzenia albo zmiany przez Powierzającego.

§ 10
Kasowanie oraz zwrot danych osobowych
1.

2.

3.

4.

Przetwarzający nie będzie tworzył kopii Danych Osobowych bez wiedzy Powierzającego za
wyjątkiem kopii zapasowych w zakresie koniecznym w celu zapewnienia właściwego
przetwarzania danych.
Po wygaśnięciu Umowy Przetwarzający przekaże Powierzającemu albo – za uprzednią
zgodą Powierzającego – zniszczy wszystkie dokumenty, wyniki przetwarzania oraz
wykorzystania oraz zbiory danych związane z Umową, które znalazły się w jego posiadaniu,
w sposób zgodny z ochroną danych. Protokół zniszczenia lub usunięcia należy dostarczyć
na żądanie Powierzającego.
Przetwarzający po wygaśnięciu Umowy może zachować kopię Danych Osobowych
przetwarzanych w systemach Przetwarzającego (w szczególności w systemie obsługi
zgłoszeń serwisowych) i dotyczących realizacji Umowy Podstawowej w celu wypełnienia
obowiązków ustawowych związanych z archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Kopia
Danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może być przechowywana do upływu
okresu przedawnienia roszczeń i zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej, co
dotyczy także zobowiązań podatkowych.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 nie obejmuje prawa do tworzenia kopii baz danych
Powierzającego.

§ 11
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zmiany Umowy muszą być dokonywane piśmie pod rygorem nieważności.
Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy staną się nieskuteczne albo niewykonalne po jej
podpisaniu, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.
Postanowienie nieskuteczne albo niewykonalne należy zastąpić postanowieniem
skutecznym oraz wykonalnym, najbardziej zbliżonym do celu ekonomicznego, do którego
dążyły strony Umowy w ramach postanowienia nieważnego lub niewykonalnego.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i zastępuje wszystkie istniejące porozumienia
Stron w zakresie powierzenia i zasad przetwarzania Danych Osobowych.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy
Powierzającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Powierzający:

Przetwarzający:

