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Puszczykowo, dnia 19 września 2017 r.  
Szp.12/21/5/17 
  

Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. Rozbudowa Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. o budynek Bloku Operacyjnego 
wraz z budową szybu windowego. 

Etap II: Budowa Bloku Operacyjnego wraz z wyposażeniem i Centralną Sterylizatornią. 
 
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  
art. 38 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – 
zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia – zwanej dalej SIWZ, skierowane do Zamawiającego w dniach od 8 do 13 września 2017 r. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa – Załącznik nr 2 oraz zapisy SIWZ 
1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lamp bakteriobójczych nie będących wyrobami 

medycznymi tym samym bez zgodności z dyrektywą 93/42/EEC tym samy bez certyfikatu zgodności jednostki 
notyfikowanej oraz wpisu lub zgłoszenia do RWM. Aktualnie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie rejestruje tego typu produktów jako wyrób medyczny 
gdyż nie posiadają one odpowiedniej normy.   

2. Czy Zamawiający dopuści lampy bakteriobójcze nie posiadające wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. 
Aktualnie nie ma na rynku producenta lamp, który posiadałby taki dokument.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza lampy bakteriobójcze nie będące wyrobami medycznymi oraz nie będzie 
wymagał ich zgodności z dyrektywą 93/42/EEC oraz wpisu lub zgłoszenia do RWM.  Podtrzymuje jednak wymóg 
posiadania przez lampy bakteriobójcze Deklaracji Zgodności CE wystawionej przez producenta. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę anestezjologiczną z możliwością montażu półek tylko na 

frontowej ściance głowicy w profilu umożliwiającym samodzielną i bezstopniową ich regulację w zakresie 
góra/dół? 

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą wyposażoną w szyny wewnętrzne z przodu 
i z tyłu kolumny umożliwiające montaż półek i innych akcesoriów z możliwością bezstopniowej regulacji 
wysokości przez użytkownika? 

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumny z możliwością montażu półek na min. 2 ścianach. 
W przypadku kolumn podnoszących aparat do znieczulenia aparat na co najmniej dwóch ścianach będzie stał 
w kolizji z półkami i osprzętem. 

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę w której istnieje możliwość montażu półek na dwóch 
ścianach głowicy? 

5. pkt. 16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z możliwością montażu półek tylko na 
frontowej ścianie głowicy? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczną z możliwością montażu półek tylko na frontowej ściance 
głowicy lub frontowej i tylnej – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość bezstopniowej regulacji wysokości montażu półek co 
jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym od regulacji skokowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów za możliwość bezstopniowej regulacji wysokości montażu półek i 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny anestezjologiczne z głowicami w których montaż 
gniazd elektrycznych oraz gazowych jest możliwy tylko na jednej, frontalnej ścianie?  
Na przeciwległej stronie głowicy jest zamocowany aparat anestezjologiczny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza kolumny anestezjologicznej z głowicami, w których montaż gniazd 
elektrycznych oraz gazowych jest możliwy tylko na jednej, frontalnej ścianie, oraz podtrzymuje wymagania 
postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
W punkcie 16 tabeli technicznej zamawiający wymaga: „Na głowicy umieszczony profil lub szyny 
montażowe   umożliwiające bezstopniowe lub ze skokiem max co 2,5 cm regulację półek i szuflad. Możliwość 
montażu półek na min 3 ścianach głowicy . Półki i szuflady z możliwością samodzielnej regulacji wysokości przez 
użytkowników.”  
Pragniemy zauważyć że:  
Kolumna z winda dla aparatu do znieczulenia ma nośność maksymalną 200 kg. Waga standardowego aparatu 
wynosi 120-180 kg. Instalacja dużych półek z szuflada (których nośność standardowo to 40kg) obniża znacznie 
wartość całkowej nośności kolumny i zmusza użytkownika do zakupu (posiadania) mniejszego, lekkiego aparatu 
znieczulającego. Dla tego producent kolumn nie rekomenduje półek na kolumnie z winda.  
Prosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania kompromisowego a zatem pytamy czy Zamawiający dopuści kolumny 
anestezjologiczne wyposażone w  małe półki (350x250 mm, nośność 10kg) na bocznych ścianach głowicy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza kolumny anestezjologicznej wyposażonej w  małe półki (350x250 mm, 
nośność 10kg) na bocznych ścianach głowicy, i podtrzymuje wymagania w przedmiotowym zakresie wskazane 
w zestawieniu parametrów wymaganych dla Kolumny Anestezjologicznej – pkt 16, 27, 28. Jednocześnie 
Zamawiający dopuszcza kolumnę z możliwością montażu półek tylko na frontowej ściance głowicy lub frontowej i 
tylnej – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w SIWZ. 
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Pytanie 6 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
W punkcie 16 tabeli technicznej zamawiający wymaga: Ramię wyposażone w napęd elektryczny realizujący ruch 
podnoszenia kolumny w pionie w zakresie min. 600 mm. 
Pragniemy zauważyć że:  
Model kolumny z winda realizuje ruch podnoszenia z pomocą elektrycznej windy. Przeguby ramion nośnych takiej 
kolumny musza być usztywnione, aby wytrzymały deklarowana nośność 200 kg (liczona z 4-krotnym 
współczynnikiem bezpieczeństwa, co znaczy testowanie oraz badania kliniczne przy 4-krotnym obciążeniu 200x4 = 
800 kg). Ramiona z napędem elektrycznym (obrotowo-podnoszone ramiona) oferujemy dla zwykłych kolumn 
operacyjnych, bez windy, z nośnością maksymalną 150 kg. 
Prosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania kompromisowego a zatem pytamy czy Zamawiający dopuści kolumny 
anestezjologiczne wyposażone w  typową elektryczną windę do podnoszenia aparatu do znieczuleń, bez napędu 
elektrycznego ramienia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kolumny anestezjologicznej wyposażonej w  typową elektryczną windę do podnoszenia 
aparatu do znieczuleń, bez napędu elektrycznego ramienia, i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny anestezjologiczne z ramionami wykonanymi ze 
stali lakierowanej proszkowo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kolumny anestezjologicznej z ramionami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
Pkt  8 Czy Zamawiający dopuści  maksymalną wagę kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego 220 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kolumny z maksymalną wagę kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego 
220 kg.  
 
Pytanie 9 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
Pkt  9 Czy Zamawiający dopuści obciążenie kolumny netto rozumiane jako wagę aparatury medycznej i osprzętu 
jaki można umieścić na głowicy kolumny 120 kg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący obciążenia kolumny netto rozumiane jako wagę aparatury medycznej 
i osprzętu jaki można umieścić na głowicy kolumny opisany w SIWZ. 
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Pytanie 10 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści na głowicy umieszczony profil lub szyny montażowe   umożliwiające bezstopniowe 
lub ze skokiem max co 2,5 cm regulację położenia półek i szuflad. Możliwość montażu półek na 2 ścianach głowicy. 
Półki i szuflady z możliwością samodzielnej regulacji wysokości przez użytkowników?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie, tj. kolumnę anestezjologiczną z możliwością montażu półek tylko na 
frontowej ściance głowicy lub frontowej i tylnej – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych 
w SIWZ.  
 
Pytanie 11 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
1. Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści ramię wyposażone w napęd elektryczny realizujący ruch podnoszenia 

kolumny w pionie w zakresie 520mm? 
2. pkt. 19 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem wyposażonym w napęd 

elektryczny realizujący ruch podnoszenia kolumny w pionie 50 cm oraz przyzna 10 pkt za zakres podnoszenia ≥ 
60cm? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ramienia wyposażonego w napęd elektryczny realizujący ruch podnoszenia kolumny 
w pionie ww. zakresie 50 cm i 52 cm oraz podtrzymuje wymóg określający zakres ruchu podnoszenia kolumny 
w pionie opisany w SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, poprzez zmianę w zakresie punktowanego parametru w pkt 19 
Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. (Załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych dla 
sprzętu medycznego) na:  Zakres podnoszenia  ≥ 600 mm - 10 pkt. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
pkt. 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę o wadzę 208kg bez elementów wyposażenia 
dodatkowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolumnę o wadze 208 kg bez elementów wyposażenia dodatkowego. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
pkt. 27 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z szufladą z mechanizmem samodomykającym 
o wymiarze wewnętrznym 330 mm x 250mm (wymiar liczony, jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady), 
materiał półki całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału 
całkowicie gładkiego bez wystającego uchwytu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczną z szufladą o wymiarze wewnętrznym 330 mm x 250 mm 
(wymiar liczony, jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady), materiał półki całkowicie gładki zapobiegający 
ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału całkowicie gładkiego bez wystającego 
uchwytu.   
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Pytanie 14 
Dotyczy: Kolumna anestezjologiczna z windą – 5 szt. 
pkt. 31 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z wysięgnikiem na płyny infuzyjne zakończony 
czterema haczykami, udźwig jednego haczyka 2 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolumnę anestezjologiczną z wysięgnikiem na płyny infuzyjne zakończonym czterema 
haczykami, udźwig jednego haczyka 2 kg. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt.  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę chirurgiczną z możliwością montażu półek tylko na 

frontowej ściance głowicy w profilu umożliwiającym samodzielną i bezstopniową ich regulację w zakresie 
góra/dół? 

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z głowicą wyposażoną w szyny wewnętrzne z przodu i z 
tyłu kolumny umożliwiające montaż półek i innych akcesoriów z możliwością bezstopniowej regulacji 
wysokości przez użytkownika? 

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę w której istnieje możliwość montażu półek na dwóch 
ścianach głowicy? 

4. Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści na głowicy umieszczony profil lub szyny montażowe   umożliwiające 
bezstopniowe lub ze skokiem max co 2,5 cm regulację położenia półek i szuflad. Możliwość montażu półek na 
2 ścianach głowicy . Półki i szuflady z możliwością samodzielnej regulacji wysokości przez użytkowników? 

5. pkt. 16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z możliwością montażu półek tylko na 
frontowej ścianie głowicy? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną z możliwością montażu półek tylko na frontowej ściance głowicy lub 
frontowej i tylnej – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za możliwość bezstopniowej regulacji wysokości montażu półek co 
jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym od regulacji skokowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów za możliwość bezstopniowej regulacji wysokości montażu półek i 
podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z podwójnymi ramionami o takiej samej długości dzięki 

temu kolumnę będzie można ustawić w dowolnym miejscu również bezpośrednio pod miejscem jej montażu? 
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z ramionami o równej długości co pozwala na ustawienie 

kolumny pod miejscem jej montażu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza kolumny z podwójnymi ramionami o takiej samej długości. 
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Pytanie 18 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny chirurgiczne w których:  
Na głowicy umieszczone zintegrowane drążki ze stali nierdzewnej, po całej długości głowicy. Drążki służą do 
mocowania oraz regulacji wysokości półek + innego wyposażenia medycznego.  
Możliwość montażu półek wyłącznie na 2 ścianach głowicy (przód / tył)? 
Zewnętrzna instalacja drążków ułatwia czyszczenie + dezynfekcje w porównaniu z wewnętrznymi szynami, 
kanałami lub profilami. Montaż półek na bocznych ścianach głowicy przeszkadzała by w eksploatacji punktów 
gazowych oraz gniazd elektrycznych, które są instalowane w profilach bocznych ścian głowicy. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza kolumny chirurgicznej o ww. charakterystyce i podtrzymuje wymagania 
postawione w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza kolumnę z możliwością montażu półek tylko na 
frontowej ściance głowicy lub frontowej i tylnej – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych 
w SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny chirurgiczne w których ramię wyposażone w 
napęd elektryczny realizujący ruch podnoszenia w pionie w zakresie 500 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kolumny chirurgicznej, w której ramię wyposażone jest w napęd elektryczny realizujący 
ruch podnoszenia w pionie w zakresie 500 mm, i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny chirurgiczne z ramionami wykonanymi ze stali 
lakierowanej proszkowo? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kolumny chirurgicznej z ramionami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy kolumny chirurgiczne wyposażone w 4 półki 
o wymiarach  550 mm x 450 mm w tym jedna dolna z szufladą, z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości. 
Szuflada z mechanizmem samo domykającym o głębokości 90 mm o wymiarze wewnętrznym 320 mm x 320mm 
(wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady), materiał półki  gładki, front szuflady wykonany 
z materiału całkowicie gładkiego wyposażonego w uchwyt. Półka z szufladą montowana do drążków 
zintegrowanych na głowicy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza kolumny chirurgicznej o ww. charakterystyce i podtrzymuje wymagania postawione 
w SIWZ. 
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Pytanie 22 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Pkt  8 Czy Zamawiający dopuści maksymalną wagę kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego 220 kg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza maksymalnej wagi kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego 220 kg 
i podtrzymuje wymóg dotyczący maksymalnej wagi kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego opisany 
w SIWZ. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Pkt  9 Czy Zamawiający dopuści obciążenie kolumny netto rozumiane jako wagę aparatury medycznej i osprzętu 
jaki można umieścić na głowicy kolumny 90kg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza obciążenie kolumny netto rozumianego jako wagę aparatury medycznej i osprzętu jaki 
można umieścić na głowicy kolumny 90kg oraz podtrzymuje wymóg dotyczący obciążenia kolumny netto 
rozumiane jako wagę aparatury medycznej i osprzętu jaki można umieścić na głowicy kolumny opisany w SIWZ. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści ramię wyposażone w napęd elektryczny realizujący ruch podnoszenia kolumny 
w pionie w zakresie 520 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ramienia wyposażonego w napęd elektryczny realizujący ruch podnoszenia kolumny 
w pionie w zakresie 520 mm oraz podtrzymuje wymóg określający zakres ruchu podnoszenia kolumny w pionie 
opisany w SIWZ. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
pkt. 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę o wadzę 206kg bez elementów wyposażenia 
dodatkowego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną o wadze maks. 206 kg bez elementów wyposażenia dodatkowego. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
pkt. 9 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna 10 pkt w przypadku zaoferowania kolumny z udźwigiem 
netto 120kg? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż przyzna 10 pkt w przypadku zaoferowania kolumny z udźwigiem netto 120 kg. 
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Pytanie 27 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
pkt. 17 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z podwójnym ramieniem nośnym o długości 
nośnej 1500 mm – wymiar liczony, jako odległość od osi obrotu przy suficie do osi obrotu głowicy przy dolnym 
ramieniu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną z podwójnym ramieniem nośnym o długości nośnej 1500 mm – 
wymiar liczony, jako odległość od osi obrotu przy suficie do osi obrotu głowicy przy dolnym ramieniu. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
pkt. 18 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z ramieniem wyposażonym w napęd elektryczny 
realizujący ruch podnoszenia kolumny w pionie 50 cm oraz przyzna 10 pkt za zakres podnoszenia ≥ 60 cm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ramienia wyposażonego w napęd elektryczny realizujący ruch podnoszenia kolumny 
w pionie w zakresie 50 cm oraz podtrzymuje wymóg określający zakres ruchu podnoszenia kolumny w pionie 
opisany w SIWZ. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w zakresie punktowanego parametru w pkt 18 Kolumna 
chirurgiczna z windą – 4 szt. (Załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych dla sprzętu 
medycznego) na: Zakres podnoszenia ≥ 600 mm - 10 pkt. 
 
Pytanie 29 
Dotyczy: Kolumna chirurgiczna z windą – 4 szt. 
pkt. 26 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kolumnę z szufladą z mechanizmem samodomykającym 
o wymiarze wewnętrznym 330 mm x 250mm (wymiar liczony, jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady), 
materiał półki całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału 
całkowicie gładkiego bez wystającego uchwytu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza kolumnę chirurgiczną z szufladą o wymiarze wewnętrznym 330 mm x 250 mm (wymiar 
liczony, jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) materiał półki całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu 
się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału całkowicie gładkiego bez wystającego uchwytu. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której L1+L2 mierzone jest zgodnie z 
międzynarodową normą EN 60601-2-41:2009 co jest normą równoważną do wymaganej?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej, w której L1+L2 mierzone jest zgodnie z międzynarodową normą EN 
60601-2-41:2009 i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
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Pytanie 31 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wysokiej bezcieniowości w której pomiar 
oświetlenia głównego dla Ec max na dnie tuby wynosi 85% dla każdej czaszy? Proponowany parametr w niewielkim 
stopniu odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia walorów użytkowych lampy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej o wysokiej bezcieniowości, w której pomiar oświetlenia głównego 
dla Ec max na dnie tuby wynosi 85% dla każdej czaszy i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuł zwartej na kształt koła, w której 
każda kopuła składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy 
pięcioma segmentami ułatwiającymi przepływ powietrza z  nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do 
utrzymania w czystości)? Dotyczy punktu 19 oraz 21 tabeli technicznej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej o konstrukcji kopuł zwartej na kształt koła, w której każda kopuła 
składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma 
segmentami ułatwiającymi przepływ powietrza z nawiewu laminarnego i podtrzymuje wymagania postawione w 
SIWZ. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą panele sterowania umieszczone przy 
czaszach oraz dodatkowy naścienny - wykonane w technologii przycisków membranowych – wymagające 
naciśnięcia na przycisk, co jest rozwiązaniem bardzie odpornym na uszkodzenia i dezynfekcję? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną posiadającą panele sterowania umieszczone przy czaszach oraz 
dodatkowy naścienny (wykonane w technologii przycisków membranowych). 
 
Pytanie 34 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną posiadającą panele sterowania wyposażone we 
wskaźniki diodowe pokazujące natężenia światła, włączone/wyłączone oświetlenie, włączone/wyłączone 
oświetlenie endo - na panelach przy kopułach oraz wskaźniki diodowe pokazujące tylko natężenie światła na 
panelu ściennym, bez poziomu wielkości oświetlonego pola? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej posiadającej panele sterowania wyposażone we wskaźniki diodowe 
pokazujące natężenia światła, włączone/wyłączone oświetlenie, włączone/wyłączone oświetlenie endo – na 
panelach przy kopułach oraz wskaźniki diodowe pokazujące tylko natężenie światła na panelu ściennym, bez 
poziomu wielkości oświetlonego pola 
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Pytanie 35 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości potwierdzenia wymagania w punkcie 32 tabeli technicznej przez 
autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanej lampy operacyjnej stosownym oświadczeniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia wymagania, określonego w pkt 32 tabeli Lampa operacyjna 
z kamerą HD – 5 sztuk, przez autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanej lampy operacyjnej stosownym 
oświadczeniem. 
 
Pytanie 36 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z włączoną na stałe automatyczną regulacją jasności 
obrazu z kamery wideo, bez możliwości jej wyłączenia/włączenia oraz regulacji, co  w żaden sposób nie pogarsza 
parametrów użytkowych lampy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej z włączoną na stałe automatyczną regulacją jasności obrazu 
z kamery wideo, bez możliwości jej wyłączenia/włączenia oraz regulacji i podtrzymuje wymagania określone 
w SIWZ. 
 
Pytanie 37 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której sumaryczny pobór mocy obu czasz wynosi 
270W, co jest parametrem w niewielkim stopniu odbiegającym od wymaganego i nie powoduje pogorszenia 
walorów użytkowych lampy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną, w której sumaryczny pobór mocy obu czasz wynosi maks. 270W.    
 
Pytanie 38 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której sumaryczny pobór mocy potwierdzony jest 
przez autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanej lampy operacyjnej stosownym oświadczeniem lub 
folderem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej, w której sumaryczny pobór mocy potwierdzony jest przez 
autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanej lampy operacyjnej stosownym oświadczeniem lub folderem 
i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną będącą produktem medycznym w klasie I, zgodną z 
dyrektywą 93/42/EEC – potwierdzoną deklaracją CE - dokumentem wydanym przez producenta? Certyfikaty 
zgodności – jest to dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczający 
przeprowadzenie procedur oceny zgodności i dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I 
z funkcją pomiarową, IIA, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B. W związku  z powyższym 
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dla produktów w klasie I takich jak lampa operacyjna nie ma obowiązku certyfikowanie przez jednostkę 
notyfikowaną.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną będącą produktem medycznym w klasie I, zgodną z dyrektywą 
93/42/EEC – potwierdzoną deklaracją CE wydaną przez producenta. 
 
Pytanie 40 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z czaszami obu lamp w kształcie litery „X”, o łatwej do 
czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty? Kształt taki 
pozwala na złączenie dwóch kopuł w jeden duży panel świetlny i uzyskanie jednolitej plamy świetlnej o dużej 
powierzchni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza lampę operacyjną z czaszami obu lamp w kształcie litery „X”. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
W punkcie 6 tabeli SIWZ Zamawiający przyznaje 10 punktów za jednolitą temperaturę diod, a 0 punktów za różną 
temperaturę barwową. Jest to w sprzeczności z zapisami punktu 16 w którym przyznane jest 10 punktów dla 
regulowanej temperatury barwowej, występującej przy różnej temperaturze barwowej diod LED, w związku z tym 
czy Zamawiający zmieni punktację „Różnej temperatury barwowej „na 10 punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż ocenie podlegają dwa różne parametry – mając to na uwadze podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne, których układ elektroniczny zapewnia pracę diod przy niskich 
poborach prądu, a co za tym idzie gwarantuje on stałą wartość świecenia diod w okresie ich użytkowania, bez 
konieczności wbudowywania dodatkowych mikroprocesorowych systemów monitorujących? Czy można  
potraktować tego typu rozwiązanie jako rozwiązanie równoważne i oceniać za 10 punktów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych, których układ elektroniczny zapewnia pracę diod przy niskich 
poborach prądu, a co za tym idzie gwarantuje on stałą wartość świecenia diod w okresie ich użytkowania, bez 
konieczności wbudowywania dodatkowych mikroprocesorowych systemów monitorujących – mając to na uwadze 
nie traktuje takiego rozwiązania jako równoważnego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 43 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne wyposażone w system redukcji cieni oparty na ręcznym uruchamianiu 
przez operatora   panelu doświetlającego, w momencie przesłonięcia pola operacyjnego? Regulacja tej funkcji 
odbywa się za pomocą dwóch paneli umieszczonych naprzeciw siebie. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę 
parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Jest to 
rozwiązanie równoważne w odniesieniu do wymagań SIWZ i powinno być ocenione na 10 punktów. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych wyposażonych w system redukcji cieni oparty na ręcznym 
uruchamianiu przez operatora   panelu doświetlającego, w momencie przesłonięcia pola operacyjnego – mając to 
na uwadze nie traktuje takiego rozwiązania jako równoważnego i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 44 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z minimalną średnicą pola operacyjnego d10=140mm? Jest to 
niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych z minimalną średnicą pola operacyjnego d10=140mm i podtrzymuje 
wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 45 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z temperaturą barwową regulowana w zakresie 4000-4800K? Jest to 
niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych z temperaturą barwową regulowana w zakresie 4000-4800K 
i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 46 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne, których uchwyt sterylny umieszczony jest w centralnej części kopuły, 
służy do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością 
jej sterylizacji parowej temp134°C? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych, których uchwyt sterylny umieszczony jest w centralnej części 
kopuły, służy do pozycjonowania czasz oraz regulacji średnicy pola operacyjnego, ze zdejmowalną rękojeścią z 
możliwością jej sterylizacji parowej temp. 134°C i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 47 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne wyposażony w panel sterowania następującymi wskaźnikami 
parametrów: 
a) włączanie i wyłączanie lampy,  
b) regulacja natężenia światła,  
c) regulacja wgłębności 
d) regulacja temperatury barwowej światła 
e) regulacja światła Endo 
f) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom) 
g) obrót obrazu. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną o ww. parametrach. 
 
Pytanie 48 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne, które posiadają dodatkowo przewodowy panel naścienny, 
umożliwiający: 

 zdalne powiększanie i pomniejszanie obrazu kamery tzw. zoom, 

 obrót obrazu z kamery. 
Ostrość i jasność obrazu z kamery regulowane są automatycznie. 
Zastosowanie naściennego panelu przewodowego  minimalizuje zakłócenia płynące od urządzeń na Sali 
operacyjnej oraz eliminuje uszkodzenie przy upadku regulatora lub jego zagubienie.   
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych, które posiadają dodatkowo przewodowy panel naścienny 
o ww. charakterystyce i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 49 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 16 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym regulacja temperatury barwowej odbywa się w 3 krokach 
w zakresie 3800 – 4300 – 4800K? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną, w której regulacja temperatury barwowej odbywa się w 3 krokach, 
w zakresie 3800-4300-4800K. 
 
Pytanie 50 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 28 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym panele sterowania umieszczone na czaszach wykonane są 
w technologii paneli membranowych, natomiast panel ścienny awaryjny wykonany jest w technologii paneli 
dotykowych? Panele w technologii membranowej wykorzystywane są od lat w urządzeniach medycznych 
i doskonale sprawdzają się w warunkach sali operacyjnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną, w której panele sterowania, umieszczone przy czaszach, wykonane są 
w technologii przycisków membranowych. 
 
Pytanie 51 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panele sterowania z klawiaturą membranową zamiast paneli 
dotykowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli sterowania z klawiaturą membranową zamiast paneli dotykowych i podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
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Pytanie 52 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kamerą sterowaną ze sterownika przewodowego 
umieszczonego na półce ściennej lub na kolumnie zamiast pilota bezprzewodowego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania lamp operacyjnych z kamerą sterowaną ze sterownika przewodowego 
umieszczonego na półce ściennej lub na kolumnie zamiast pilota bezprzewodowego. Zamawiający wskazuje, iż 
określił, w Załączniku nr 2 do SIWZ, trzy dopuszczalne sposoby sterowania kamerą w lampie operacyjnej 
i podtrzymuje te wymagania.    
 
Pytanie 53 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia L1 + L2 dla czaszy głównej i 
satelitarnej ≥ 420 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania lampy operacyjnej z wgłębnością oświetlenia L1 + L2 dla czaszy 
głównej i satelitarnej ≥ 420 mm oraz podtrzymuje wymagania określone w SIWZ.  
 
Pytanie 54 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  posiadające minimalną średnicę pola 
operacyjnego d10 180mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego)? 
Podkreślamy, że w proponowanych przez nas lampach średnica pola przy maksymalnym powiększeniu wynosi 
400mm a nie jak minimalnie wymagano 25cm, zatem zakres regulacji jest znacznie większy niż pierwotnie 
wymagany. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza lampy operacyjnej  posiadającej minimalną średnicę pola operacyjnego 
d10 180mm (mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego) i podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 55 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  zawieszone na obrotowych 
wysięgnikach dwuramiennych, w których jedno z ramion dodatkowo uchyla się w zakresie 35o w górę i w dół 
umożliwiając tym samym podniesienie lub opuszczenie głowicy? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza lampy operacyjnej  zawieszonej na obrotowych wysięgnikach 
dwuramiennych, w których jedno z ramion dodatkowo uchyla się w zakresie 35o w górę i w dół umożliwiając tym 
samym podniesienie lub opuszczenie głowicy oraz podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
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Pytanie 56 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjne  posiadające obie kopuły modułowe, 
przeznaczone do współpracy z nawiewem laminarnym, o kształcie jak poniżej (5 sekcji z tego jedna główna oraz 4 
umiejscowione dookólnie), oraz grubości 119mm ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej  posiadającej obie kopuły modułowe, przeznaczone do współpracy 
z nawiewem laminarnym, o kształcie jak poniżej (5 sekcji z tego jedna główna oraz 4 umiejscowione dookólnie), 
oraz grubości 119mm, i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 57 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy zamawiający dopuści lampę ze zmienną temperaturą barwową w zakresie 3700-4700K? Jeśli zamawiający 
dopuści lampę o takim parametrze, prosimy o potwierdzenie przyznania odpowiednio 10 pkt. wg kryteriów 
zamawiającego.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej ze zmienną temperaturą barwową w zakresie 3700-4700K 
i podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 58 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła główna składa się z 6 segmentów 
świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami wraz z uchwytem 
brudnym okalających poszczególne segmenty zaś kopuła satelitarna składa się z 4 segmentów świetlnych 
wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami? Taki kształt kopuł ułatwia pracę 
nawiewu laminarnego. Dodatkowo jest to konstrukcja łatwa w utrzymaniu czystości. 
Dla zamawiającego kształt czasz nie powinien mieć istotnego znaczenia. Istotą lamp operacyjnych jest wiązka 
światła jaką emitują, nie zaś ich kształt. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. lampy operacyjnej, której kopuła główna składa się z 6 segmentów świetlnych 
wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami wraz z uchwytem brudnym 
okalających poszczególne segmenty zaś kopuła satelitarna składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg 
z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami, i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.  
 
Pytanie 59 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy zamawiający dopuści lampę, w której bezcieniowość Ec max na dnie tuby w lampie głównej wynosi 88% zaś 
w pomocniczej 99%? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza lampy, w której bezcieniowość Ec max na dnie tuby w lampie głównej wynosi 88%, zaś 
w pomocniczej 99%, i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie 60 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę z czaszami o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i 
jednorodnej konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty w kształcie czterolistnej koniczyny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące kształtu czasz opisane w SIWZ i nie dopuszcza ww. lampy 
z czaszami w kształcie czterolistnej koniczyny. 
 
Pytanie 61 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o minimalnej średnica pola operacyjnego d10 = 160 mm  
(mierzone w odległości 1m od pola operacyjnego), co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż wymagania wartość parametru d10 to minimum 150 mm. Mając to na uwadze, 
Zamawiający dopuszcza ww. lampę operacyjną o średnicy pola d10 = 160 mm. 
 
Pytanie 62 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4900 K? Zapewnia to 
idealne odwzorowanie kolorów tkanek w polu operacyjnym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4900 K i podtrzymuje 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 63 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z panelami sterowania umieszczonymi na czaszach, co zapewnia 
taką samą ergonomię jak panele umieszczone przy czaszach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę z panelami sterowania umieszczonymi na czaszach. 
 
Pytanie 64 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy z panelami sterowania wyposażonymi we wskaźniki pokazujące: poziom natężenia 
światła i fakt włączenia oświetlenia endoskopowego, co dostatecznie informuje personel o trybie pracy lampy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza lampy operacyjnej z panelami sterowania wyposażonymi we wskaźniki pokazujące: 
poziom natężenia światła i fakt włączenia oświetlenia endoskopowego. Zamawiający podtrzymuje wymagania 
postawione w SIWZ. 
 
Pytanie 65 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści lampy, w których  natężenie światła w trybie endo jest regulowane w przedziale – 5%-
10% EC max? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę w której  natężenie światła w trybie endo jest regulowane w przedziale 5%-10% EC 
max. 
 
Pytanie 66 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Czy Zamawiający dopuści wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC, jeśli fakt zgodności potwierdza wyłącznie 
deklaracja producenta? Zwracamy uwagę, że dla wyrobów medycznych klasy I nie ma obowiązku przeprowadzenia 
badań przez jednostkę notyfikowaną. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż dopuszcza wyrób medyczny klasy I z certyfikatem zgodności wystawionym przez 
producenta. 
 
Pytanie 67 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający również przyzna 10 pkt lampie, w której diody występują w dwóch 
różnych temperaturach barwowych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna punktów lampie operacyjnej, w której diody występują w dwóch różnych temperaturach 
barwowych, i podtrzymuje zasady przyznawania punktacji parametrów wymaganych dla lampy operacyjnej 
z kamerą HD opisanych w SIWZ, w zakresie pkt 6. 
 
Pytanie 68 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający również przyzna 10 pkt lampie, w której trwałość diod wynosi 
50000h? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przyzna 10 pkt lampie operacyjnej, w której trwałość diod wynosi 50000 h. 
 
Pytanie 69 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający również przyzna 10 pkt lampie, która nie posiada 
elektronicznego/mikroprocesorowego systemu gwarantującego stałą wartość świecenia diod LED podczas 
długotrwałej pracy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna punktów ww. lampie operacyjnej, która nie posiada elektronicznego lub 
mikroprocesorowego systemu gwarantującego stałą wartość świecenia diod LED podczas długotrwałej pracy, 
i podtrzymuje zasady przyznawania punktacji parametrów wymaganych dla lampy operacyjnej z kamerą HD 
opisanych w SIWZ, w zakresie pkt 8. 
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Pytanie 70 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 9 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający również przyzna 10 pkt lampie na zasadzie równoważności, która 
zamiast systemu redukcji cieni posiada bardzo wysoki współczynnik bezcieniowości - zmierzone natężenie światła 
na dnie tuby równe 100%Ec? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przyzna 10 pkt lampie operacyjnej, która zamiast systemu redukcji cieni posiada bardzo 
wysoki współczynnik bezcieniowości – zmierzone natężenie światła na dnie tuby równe 100% Ec.   
 
Pytanie 71 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 11 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna 10 pkt lampie, która posiada zakres regulacji światła równy 
12,5% - 100%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż przyzna 10 pkt lampie operacyjnej, która posiada zakres regulacji  natężenia światła 
równy 12,5%-100%. 
 
Pytanie 72 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 18 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna 10 pkt lampie, która posiada współczynnik Ra = 95? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna punktów lampie operacyjnej, która posiada współczynnik Ra=95, i podtrzymuje zasady 
przyznawania punktacji parametrów wymaganych dla lampy operacyjnej z kamerą HD opisanych w SIWZ, 
w zakresie pkt 18. 
 
Pytanie 73 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 28 i 38 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę, w której dodatkowy panel sterowania 
umieszczony na ścianie wykonany jest w technologii membranowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną, w której dodatkowy panel sterowania, umieszczony na ścianie, 
wykonany jest w technologii membranowej. 
 
Pytanie 74 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 30 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z oświetleniem „endo” na poziomie 3000 
lux (1,9% Ec)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną z oświetleniem „endo” na poziomie 3000 lux (1,9% Ec). 
  
Pytanie 75 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 41 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przyzna 10 pkt lampie, w której sumaryczny maksymalny pobór 
mocy obu czasz wynosi 230W? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna punktów lampie operacyjnej, w której sumaryczny maksymalny pobór mocy obu czasz 
wynosi 230W, i podtrzymuje zasady przyznawania punktacji parametrów wymaganych dla lampy operacyjnej 
z kamerą HD opisanych w SIWZ, w zakresie pkt 41. 
 
Pytanie 76 
Dotyczy: Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 szt.  
Pkt 42 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której czasze są przystosowane do 
zasilanie głównego 230V oraz awaryjnego 24V? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza lampę operacyjną, której czasze są przystosowane do zasilanie głównego 230V oraz 
awaryjnego 24V. 
 
Pytanie 77 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt.  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most sufitowy posiadający przesuwno-obrotowy wózek strony 

monitoringu/wentylacji wyposażony w następujące półki: 2 x półka z możliwością regulacji bezstopniowej 
wysokości na drążkach, o wymiarach 450 x 400 mm oraz 1 x półka z możliwością regulacji bezstopniowej 
wysokości na drążkach, o wymiarach 450 x 400 mm, wyposażona w szufladę? Proponowany wymiar odbiega w 
niewielkim stopniu od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych mostu. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most sufitowy posiadający przesuwno-obrotowy wózek strony 
infuzji wyposażony w następujące półki: 1 x półka z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na 
drążkach, o wymiarach 450 x 400 mm? Proponowany wymiar odbiega w niewielkim stopniu od wymaganego i 
nie powoduje pogorszenia parametrów użytkowych mostu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza mosty sufitowe posiadające wózki wyposażone w  półki o wymiarach 450 x 400 mm – pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymagań wskazanych w SIWZ 
 
Pytanie 78 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania most sufitowy z włącznikami oświetlenia umieszczonymi na frontowej 
ścianie przy każdym stanowisku z obsługą danego stanowiska? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza ww. mostu sufitowego z włącznikami oświetlenia umieszczonymi na 
frontowej ścianie przy każdym stanowisku z obsługą danego stanowiska i podtrzymuje wymagania postawione w 
SIWZ. 
 
Pytanie 79 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie belki głównej z aluminium o kształcie ściętym umożliwiającym 
zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 30° w stosunku do płaszczyzny podłogi. Proponowany 
parametr w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego i pozwoli na zachowanie pełnej funkcjonalności. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza belkę główną z aluminium o kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd 
elektrycznych i gazowych pod kątem 30° w stosunku do płaszczyzny podłogi. 
 
Pytanie 80 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy mosty sufitowe zawieszone na kolumnach nośnych 
montowanych do sufitu. Profile z anodowanego aluminium (nie wymaga lakierowania, łatwe w myciu i 
dezynfekcji)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza mostów sufitowych zawieszonych na kolumnach nośnych montowanych do sufitu 
(profile z anodowanego aluminium), oraz wskazuje, iż przedmiotowe wymagania zostały określone w SIWZ. 
 
Pytanie 81 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy mosty sufitowe w których pokrywy boczne (maskownice 
na zakończeniu belki głównej) wykonane są z aluminium z otworami odwietrzającymi kanał gazów bez 
jakichkolwiek widocznych śrub montażowych?  
Metalowe pokrywy zapewniają sztywność i stałość kształtu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza mosty sufitowe, których pokrywy boczne (maskownice na zakończeniu belki głównej) 
wykonane są z aluminium z otworami odwietrzającymi kanał gazów bez jakichkolwiek widocznych śrub 
montażowych. 
 
Pytanie 82 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy mosty sufitowe w których belka główna posiada na całej 
długości od dołu wbudowaną prowadnicę jezdną dla wózków i innego wyposażenia – prowadnica zintegrowana 
konstrukcyjnie z belką. Materiał: stal nierdzewna. Prowadnica wystaje poza obrys profilu, co jest niezbędne dla 
funkcjonalności obrotowo-przejezdnych wózków, oraz do dezynfekcji szyny i dolnej krawędzi belki głównej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. mostów sufitowych których belka główna posiada na całej długości od dołu 
wbudowaną prowadnicę jezdną dla wózków i innego wyposażenia, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 83 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy mosty sufitowe wyposażone w gniazda gazów 
medycznych (standard AGA) umieszczone na froncie panelu, na płaszczyźnie prostopadłej w stosunku do podłogi?  
Taka pozycja gniazd gazów medycznych gwarantuje pionową pozycję podłączanych dozowników, zwilżaczy tlenu 
itd. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. mostów sufitowych wyposażonych w gniazda gazów medycznych (standard AGA) 
umieszczone na froncie panelu, na płaszczyźnie prostopadłej w stosunku do podłogi, oraz wskazuje, iż wymagania 
określił w SIWZ. 
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Pytanie 84 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy mosty sufitowe wyposażone w przesuwno-obrotowy 
wózek o szerokości 620 mm (strona monitoringu/wentylacji oraz strona Infuzji) - udźwig wózka 80 kg (deklarowany 
na podstawie 4-krotnego współczynnika bezpieczeństwa – testowanie oraz badania kliniczne przeprowadzane przy 
4-krotnym obciążeniu wózka 80x4=320 kg)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. mostów sufitowych  wyposażonych w przesuwno-obrotowy wózek o szerokości 
620 mm (strona monitoringu/wentylacji oraz strona infuzji) – udźwig wózka 80 kg (deklarowany na podstawie 4-
krotnego współczynnika bezpieczeństwa – testowanie oraz badania kliniczne przeprowadzane przy 4-krotnym 
obciążeniu wózka 80x4=320 kg), oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 85 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy mosty sufitowe wyposażone w przesuwno-obrotowy 
wózek o szerokości 620 mm (strona infuzji) wyposażony w 1 x wieszak do pomp infuzyjnych lub mocowania stacji 
dokującej pomp wykonany ze stali nierdzewnej o długości 70 cm i średnicy 20 mm oraz obciążalności 35 kg z 
uchwytem mocującym do szyn bocznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. mostów sufitowych  wyposażonych w przesuwno-obrotowy wózek o szerokości 
620 mm (strona infuzji) wyposażony w 1 x wieszak do pomp infuzyjnych lub mocowania stacji dokującej pomp 
wykonany ze stali nierdzewnej o długości 70 cm i średnicy 20 mm oraz obciążalności 35 kg z uchwytem mocującym 
do szyn bocznych, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
Pytanie nr 22.- dotyczy:  
 
Pytanie 86 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 3 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most, w którym przewody elektryczne i gazowe 
doprowadzające media są łączone w belce zasilającej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza most sufitowy, w którym przewody elektryczne i gazowe doprowadzające media są 
łączone w belce zasilającej. 
 
Pytanie 87 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 8 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści belkę w kształcie ściętym umożliwiającym zaowocowanie 
gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 25˚? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza most sufitowy z belką w kształcie ściętym umożliwiającym zaowocowanie gniazd 
elektrycznych i gazowych pod kątem 25˚. 
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Pytanie 88 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 14 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści belkę wyposażoną w na następujące oświetlenie: 

 oświetlenie nocne - świetlówka o mocy 7 W - 1 punkt na jedno stanowisko 

 oświetlenie miejscowe - świetlówka o mocy 2 x 24W, oświetlenie montowane od czoła belki głównej na 
płaszczyźnie pochylonej profilu, 1 punkt na jedno stanowisko 

 oświetlenie ogólne świetlówka o mocy 2 x 54W – oświetlenie skierowane do góry zapobiegające oślepianiu 
pacjentów, 1 punkt na jedno stanowisko? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ww. most sufitowy z belką wyposażoną w na następujące oświetlenie: 

 oświetlenie nocne - świetlówka o mocy 7 W – 1 punkt na jedno stanowisko; 

 oświetlenie miejscowe – świetlówka o mocy 2 x 24W, oświetlenie montowane od czoła belki głównej na 
płaszczyźnie pochylonej profilu – 1 punkt na jedno stanowisko; 

 oświetlenie ogólne świetlówka o mocy 2 x 54W – oświetlenie skierowane do góry zapobiegające oślepianiu 
pacjentów – 1 punkt na jedno stanowisko. 

 
Pytanie 89 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 19, 20 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści półki o wymiarach 43cm x 48cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza most sufitowy posiadający wózki z półkami o wymiarach 43cm x 48cm. 
 
Pytanie 90 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 19 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z szufladą z mechanizmem samodomykającym 
o wymiarze wewnętrznym 330 mm x 250mm (wymiar liczony, jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady), front 
szuflady także wykonany z materiału całkowicie gładkiego bez wystającego uchwytu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza most sufitowy z szufladą z mechanizmem samodomykającym o wymiarze wewnętrznym 
330 mm x 250 mm (wymiar liczony, jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady), front szuflady także wykonany 
z materiału całkowicie gładkiego bez wystającego uchwytu. 
 
Pytanie 91 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 19, 20 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści most z zakresem obrotu wózka 170˚? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza most sufitowy z zakresem obrotu wózka 170˚. 
 
Pytanie 92 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Pkt 20 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści wieszak na kroplówki zakończony czterema haczykami 
rozmieszczonymi, co 90˚, udźwig jednego haczyka 2 kg? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza most sufitowy wyposażony w wieszak na kroplówki zakończony czterema haczykami, 
rozmieszczonymi co 90˚, udźwig jednego haczyka 2 kg. 
 
Pytanie 93 
Dotyczy: Most sufitowy 4 – stanowiskowy – 2 szt. Most sufitowy 2 – stanowiskowy – 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania most sufitowy z włącznikami oświetlenia dla każdego stanowiska 
indywidualnie, umiejscowionymi po jednej stronie mostu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza mostu sufitowego z włącznikami oświetlenia dla każdego stanowiska indywidualnie, 
umiejscowionymi po jednej stronie mostu, i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 94 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe wykonane z aluminium 
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagającego pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli nadłóżkowych wykonanych z aluminium anodowanego elektrochemicznie, ELOX 
niewymagającego pokrycia dodatkową warstwą farby proszkowej, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 95 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe, w których boczne elementy 
wykonane są z aluminium, co zapewnia sztywność oraz stałość kształtu panelu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza panele nadłóżkowe których boczne elementy wykonane są z aluminium. 
 
Pytanie 96 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe, w których belka główna wykonana 
jest z profilu z aluminium w kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod 
kątem 40° (+/- 5°) w stosunku do płaszczyzny podłogi?  
Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez personel. Taka forma belki głównej wygodnie kieruje 
strumień światła dla czytania (na pierś pacjenta), oraz oddala krawędź panelu ze integrowaną szyną medyczną od 
ściany, co umożliwia mocowanie większej aparatury (kroplówek, monitorów, półek itd).  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli nadłóżkowych których belka główna wykonana jest z profilu z aluminium w 
kształcie ściętym umożliwiającym zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 40° (+/- 5°) w stosunku 
do płaszczyzny podłogi, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 97 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele składające się z 2 profili zintegrowanych w jeden 
panel, każdy profil zawiera 3 oddzielone kanały do instalacji.   
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 Profil górny na oświetlenie ogólne, miejscowe, nocne, instalacje elektryczna i teletechniczna. 

 Profil dolny na instalacje gazów medycznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. paneli nadłóżkowych składających się z 2 profili zintegrowanych w jeden panel 
(każdy profil zawiera 3 oddzielone kanały do instalacji), oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 98 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe, w których kanały instalacyjne 
(elektryczny oraz gazowy) posiadają na całej długości zintegrowaną listwę montażową. Listwa umożliwia 
natychmiastowy dostęp do wewnętrznych instalacji panelu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. paneli nadłóżkowych których kanały instalacyjne (elektryczny oraz gazowy) 
posiadają na całej długości zintegrowaną listwę montażową, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 99 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe, o głębokości w górnej części 200 
mm, w dolnej części 80 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. paneli nadłóżkowych o głębokości w górnej części 200 mm, w dolnej części 80 mm, 
oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 100 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe, w których gniazda rozmieszczone wg 
następującej  konfiguracji: 

 gniazda gazowe symetrycznie po obu stronach panelu (lewa i prawa strona) 

 gniazda prądowe, RJ oraz włączniki oświetlenia symetrycznie po obu stronach panelu (lewa i prawa strona)?  
Pozycje oddzielnych komponentów uzgadnia klient, jeżeli sobie tego życzy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. paneli nadłóżkowych, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
 
Pytanie 101 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe posiadające oświetlenie miejscowe 
LED 12W instalowane w górnym kanale pochylonym do podłogi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. paneli nadłóżkowych posiadających oświetlenie miejscowe LED 12W instalowane 
w górnym kanale pochylonym do podłogi, oraz wskazuje, iż wymagania określił w SIWZ. 
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Pytanie 102 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy panele nadłóżkowe wyposażone w szynę sprzętową na 
całej jego długości umieszczoną na górnej krawędzi panelu, nad gniazdami teletechnicznymi oraz gazowymi a pod 
oświetleniem miejscowym – szyna sprzętowa o obciążalności minimum 20 kg na mb ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. paneli nadłóżkowych wyposażonych w szynę sprzętową na całej jego długości 
umieszczoną na górnej krawędzi panelu, nad gniazdami teletechnicznymi oraz gazowymi a pod oświetleniem 
miejscowym – szyna sprzętowa o obciążalności minimum 20 kg na mb, oraz wskazuje, iż wymagania określił 
w SIWZ. 
 
Pytanie 103 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel o grubości ścianki profilu 1mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli nadłóżkowych o grubości ścianki profilu 1mm i podtrzymuje wymagania opisane 
w SIWZ.  
 
Pytanie 104 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel z bocznymi elementami zakończeniowymi wykonanymi 
z aluminium? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza panel nadłóżkowy z bocznymi elementami zakończeniowymi wykonanymi z aluminium. 
 
Pytanie 105 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 7 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel o kształcie jak na poniższym rysunku (rzut z boku)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie wykonawca nie załączył rzutu z kształtem paneli, zatem Zamawiający podtrzymuje 
zapisy SIWZ.  
  
Pytanie 106 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 11 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel bez możliwości rozbudowy o dodatkowe kanały? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza panel nadłóżkowy bez możliwości rozbudowy o dodatkowe kanały. 
 
Pytanie 107 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 13 i 10 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel z kanałem środkowym instalacyjnym 
przykręcanym do frontu panelu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli z kanałem środkowym instalacyjnym przykręcanym do frontu panelu 
i podtrzymuje wymóg opisany w SIWZ. 
 
Pytanie 108 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 16 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel z gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi 
niezlicowanymi z powierzchnią panelu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli z gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi niezlicowanymi z powierzchnią 
panelu i podtrzymuje wymóg opisany w SIWZ. 
 
Pytanie 109 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 17 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel o głębokości 115mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza panel nadłóżkowy o głębokości 115mm. 
 
Pytanie 110 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 21 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel z dolnym kanałem posiadającym oświetlenie 
miejscowe zrealizowane na zasadzie świetlówki o mocy 1x24W? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli nadłóżkowych z dolnym kanałem posiadającym oświetlenie miejscowe 
zrealizowane na zasadzie świetlówki o mocy 1x24W. 
 
Pytanie 111 
Dotyczy: Panel zasilający nadłóżkowy – 3 szt. 
Pkt 22 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści panel z górnym kanałem posiadającym oświetlenie ogólne 
zrealizowane na zasadzie świetlówki o mocy 1x54W? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza paneli nadłóżkowych z górnym kanałem posiadającym oświetlenie ogólne zrealizowane 
na zasadzie świetlówki o mocy 1x54W. 
 
Pytanie 112 
Dotyczy: System zabudowy panelowej powierzchni ścian i sufitów oraz drzwi w pomieszczeniach sal operacyjnych 
przygotowania personelu i pacjenta  
W związku z zawarciem w SIWZ kilku opisów wykonania zabudowy panelowej tj. „Zestawienie parametrów 
wymaganych dla systemu zabudowy panelowej” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”, 
prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji, który opis zabudowy panelowej powierzchni ścian i sufitów oraz 
drzwi w pomieszczeniach sal operacyjnych, przygotowania personelu i pacjenta, jest opisem nadrzędnym i który z 
nich określa wymaganą dokumentację.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, iż w przedmiotowym zakresie nadrzędnym dokumentem określającym wymagania 
Zamawiającego jest Zestawienie parametrów wymaganych dla Systemu Zabudowy Panelowej – Załącznik nr 2a do 
SIWZ. 
 
Pytanie 113 
Dotyczy: System zabudowy panelowej powierzchni ścian i sufitów oraz drzwi w pomieszczeniach sal operacyjnych 
przygotowania personelu i pacjenta  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w wymaganym zakresie panele stalowe powlekane farbami 

proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach 
bakteriostatycznych (jony srebra osadzone w powłoce – lakierze – na etapie jego produkcji), z potwierdzeniem 
tych właściwości tylko stosownym atestem PZH, co jest parametrem wystarczającym?  

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system zabudowy panelowej posiadający stosowne atesty, 
deklaracje zgodności oraz certyfikaty producenta, bez aprobaty technicznej? Pozostawienie wymogu aprobaty 
technicznej jest niezasadne gdyż aktualnie już nie wydaje się aprobat technicznych i nie ma wymogów 
prawnych określających dla tego typu rozwiązania aby takie dokumenty były wymagane. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymagania odnośnie systemu zabudowy sal operacyjnych zostały określone w Załączniku 
nr 2a do SIWZ, który jest nadrzędnym dokumentem dotyczącym przedmiotowego systemu. 
 
Pytanie 114 
Dotyczy: Dotyczy: System zabudowy panelowej powierzchni ścian i sufitów oraz drzwi w pomieszczeniach sal 
operacyjnych przygotowania personelu i pacjenta  
Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca Systemowej Zabudowy Panelowej powierzchni ścian i sufitów posiadał 
dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie - aprobatę techniczną? Czy na etapie składania ofert 
Zamawiający wymaga dołączenia kopi dokumentu? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga aby wykonawca systemu zabudowy panelowej posiadał dokument 
dopuszczający do stosowania w budownictwie – aprobatę techniczną. 
 
Pytanie 115 
Dotyczy: Dotyczy: System zabudowy panelowej powierzchni ścian i sufitów oraz drzwi w pomieszczeniach sal 
operacyjnych przygotowania personelu i pacjenta  
Zamawiający wymaga zastosowania w salach operacyjnych farb bakteriobójczych z zawartością jonów srebra. Czy 
powyższe należy potwierdzić raportem z badań, wydane przez niezależne akredytowane laboratorium  
potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia paneli? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż wymaga zastosowania farb z dodatkiem jonów srebra o właściwościach 
bakteriostatycznych, a spełnienie przedmiotowego wymagania musi zostać potwierdzone stosownym atestem PZH 
– zgodnie z opisem w Załączniku nr 2a do SIWZ. 
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Pytanie 116 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
1. Czy integracja z system HIS oraz PACS ma nastąpić podczas instalacji systemu integracji czy też w późniejszym 

czasie? Prosimy także o podanie dostawcy i nazwy systemu HIS oraz PACS. 
2. Czy licencje dostępowe do systemów HIS i PACS będą zapewnione ze strony Zamawiającego? 
3. Czy koszty związane z integracją po stronie dostawców systemów HIS oraz PACS są po stronie Zamawiającego 

albo po stronie dostawców tych systemów? 
4. Prosimy o potwierdzenie informacji, że system HiS/PACS dostarczany jest przez zamawiającego – dotyczy 

l.p.4?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby integracja z system HIS oraz PACS została wykonana podczas instalacji systemu integracji 
sali operacyjnych. Dostawcą systemu HIS oraz PACS jest Konsultant IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nazwa 
systemu Eskulap. Zamawiający informuje, iż licencje dostępowe do systemów HIS i PACS oraz koszty związane z 
integracją są po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 117 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu integracji z jednostką centralną sterująco-rejestrującą z 
procesorem klasy Intel XEON E5, 6-rdzeniowy z taktowaniem 1,7 Ghz co jest rozwiązaniem wydajniejszym od 
wymaganego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w tabeli System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. określił wymagania minimalne co do 
procesora jednostki centralnej sterująco‐rejestrującej, w związku z tym dopuszcza zastosowanie wydajniejszego 
procesora – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań do wyrobu opisanych w SIWZ 
 
Pytanie 118 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu integracji z jednostką centralną sterująco-rejestrującą 

posiadającą 3 dyski o pojemności  8 TB każdy oraz jeden dysk szybki typu SSD do bezpośrednich nagrań online 
o pojemności 1 TB? Na dzień dzisiejszy nie ma dostępnych dysków SSD o pojemności 6 TB więc wymóg taki 
jest niezasadny a łączna pojemność oferowanych dysków wynosi 25 TB czyli więcej niż wymagana specyfikacją. 

2. pkt 22 – Czy Zamawiający potwierdza wymóg dostawy min. 2 szt. dysków typu SSD o pojemności min. 6 TB? 
Czy dopuszcza dostawę dysków HDD wykonanych w  technologii magnetycznej o wymaganej pojemności i 
prędkości 7200 Rpm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż modyfikuje SIWZ w zakresie pkt 22 Dyski twarde w tabeli System integracji sali 
operacyjnej – 5 kpl. (Załącznik nr 2b do SIWZ) – zapis otrzymuje brzmienie: Dyski twarde - min. 4 sztuki 
o pojemności  min. 6 TB każdy oraz dodatkowo 2 szybkie dyski typu SSD do bezpośrednich nagrań online 
o pojemności min. 500 GB każdy. 
 
Pytanie 119 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu integracji posiadającego mikrofon o paśmie przenoszenia 60-
20000 Hz co jest zakresem większym od wymaganego? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza systemu integracji posiadającego mikrofon o paśmie przenoszenia 60-20000 Hz. 
 
Pytanie 120 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu integracji z monitorem mocowanym na zawieszeniu lampy z 
klasą zabezpieczenia IP20 zamiast klasy IPX5? Nie ma konieczności zabezpieczania monitora poglądowego klasą 
IPX, który nie pracuje w środowisku wodnym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza systemu integracji z monitorem mocowanym na zawieszeniu lampy z klasą zabezpieczenia 
IP20 – pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów postawionych w SIWZ. 
 
Pytanie 121 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
pkt 9 – Czy w związku z działającym w Szpitalu systemem Windows oraz obowiązującą domeną Active Directory, 
Zamawiający dopuści rozwiązanie bazujące na MS Windows w którym pracuje aplikacja sterująca  jako spełniające 
wymagania specyfikacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie bazujące na platformie Windows, w którym uruchamiana będzie 
aplikacja sterująca jako spełniające wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 122 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający wymaga aby system zarządzania obrazem medycznym i urządzeniami w Salach operacyjnych był 
wyrobem medycznym w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 
2015 r., poz. 876)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga aby system integracji sali operacyjnej był wyrobem medycznym. 
 
Pytanie 123 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza integrację z systemem PACS polegającą na wyświetlaniu i zarządzaniu aplikacją 
kliencka PACS bezpośrednio z poziomu monitora i klawiatury na Sali operacyjnej – dotyczy l.p.4. ?. Poprzez taką 
funkcjonalność użytkownik ma pełen dostęp do systemu PACS bez konieczności długotrwałej i kosztownej 
procedury integracji na poziomie oprogramowania.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza integracji z systemem PACS polegającej na wyświetlaniu i zarządzaniu aplikacją kliencką 
PACS bezpośrednio z poziomu monitora i klawiatury na sali operacyjnej, oraz podtrzymuje wymagania opisane 
w SIWZ. 
 
Pytanie 124 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza aplikację kliencką, która nie umożliwia podglądu obrazu w czasie rzeczywistym 
z wszystkich kamer w ramach wybranej przez użytkownika Sali operacyjnej – dotyczy l.p. 5?   



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a3

0
 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. aplikacji klienckiej i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 125 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza system zintegrowanej Sali operacyjnej, który to pracuje tylko na systemach 
operacyjnych Windows – dotyczy l.p.9? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bazujące na platformie Windows jako spełniające wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 126 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Wraz z wykonaniem projektu przekazana zostaje pełna dokumentacja infrastruktury kablowej oraz sposobu 
połączeń. Przekazywane są również wszystkie hasła dostępowe. Czy zamawiający miał na myśli tego typu dane 
umożliwiające zarządzanie - dotyczy l.p. 12? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 
oraz pełnego dostępu, w tym wszystkich haseł do zarządzania systemem integracji sali operacyjnych. 
 
Pytanie 127 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza system, który nie posiada oprogramowania umożliwiającego dostęp bez ograniczeń do 
podglądu kamer z sal operacyjnych z innych komputerów szpitalnych będących w innych pomieszczeniach – 
dotyczy l.p. 13? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 128 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza by system umożliwiał rozpoczęcie nowej sesji po zakończeniu wcześniejszej – dotyczy 
l.p. 14? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza by system umożliwiał rozpoczęcie nowej sesji po zakończeniu wcześniejszej. 
 
Pytanie 129 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza system w, którym rozpoczęcie i zakończenie nagrywania inicjowane jest wyborem 
konkretnego obrazu a nie wszystkich jednocześnie – dotyczy l.p.15? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie 130 
Dotyczy: System integracji Sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza system bez  funkcji wyboru i wyświetlania powiększonego obrazu z jednej wybranej 
kamery – dotyczy l.p.15? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 131 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza, by podmenu w, którym wyświetlana zostanie lista sesji z poszczególnymi nagraniami, 
funkcjonalność podglądu zapisanych plików video oraz usuwanie zapisanych plików video realizowane było 
wyłącznie przez aplikację kliencką instalowanych na komputerach klasy PC poza salą operacyjną – dotyczy l.p. 15? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 132 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza system, który nie ma w swojej strukturze funkcji podmenu do przeglądania/pobierania 
listy zapisanych dokumentów w formacie PDF – dotyczy l.p. 15? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza system, który nie ma w swojej strukturze funkcji podmenu do przeglądania/pobierania 
listy zapisanych dokumentów w formacie PDF.       
 
Pytanie 133 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza by wszystkie przyciski włączenia wyłączenia poszczególnych funkcjonalności 
znajdowały się w przypisanych do danej funkcjonalności zakładkach ułożonych w logiczny sposób – dotyczy l.p. 17? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 134 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalności administrowania odbywała się z poziomu serwera 
archiwizacyjnego na którym zlokalizowana jest baza danych odpowiedzialna za zarządzanie aplikacją – dotyczy l.p. 
17? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 135 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza by wszystkie informacje o nagrywaniu znajdowały się przypisanych do danej 
funkcjonalności zakładkach ułożonych w logiczny sposób oraz na monitorze który wyświetla aktualnie nagrywane 
źródło – dotyczy l.p. 17? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 136 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający opisuje w tym punkcie monitory na Sali operacyjnej – dotyczy l.p. 18? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt 18 opisuje funkcjonalności interfejsu modułu video. 
 
Pytanie 137 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Wyświetlanie trzech obrazów na jednym monitorze nie jest optymalne i powszechnie praktykowane. Najczęściej 
wykorzystywane funkcjonalności podziału ekranu to podział na wyświetlanie dwóch obrazów w układzie PiP lub 
PaP. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie systemu wyświetlających max 2 obrazów z kamer w jednakowym 
czasie – dotyczy l.p. 18? 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż pkt 18 nie dotyczy monitorów tylko funkcjonalności interfejsu modułu video. 
 
Pytanie 138 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Prosimy o informację, ile Zamawiający wymaga gniazd przyłączeniowych umożliwiających podłączenie sygnału 
video z wybranego źródła w obrębie sali operacyjnej – dotyczy l.p. 20? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga min. 4 gniazd przyłączeniowych umożliwiających podłączenie sygnału video 
z wybranego źródła w obrębie sali operacyjnej, w tym jedno źródło 4K. 
 
Pytanie 139 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Zamawiający sformułował wymóg jak poniżej – dotyczy l.p. 20: „Sprzętowy moduł video przechwytująco-
przesyłający materiał do rejestracji posiadający następujące parametry: dostosowany do rozdzielczości 4K – 
rozdzielczość min. 3840x2160„ 
Czy Zamawiający miał na myśli moduł, który umożliwia przechwytywanie obrazu w rozdzielczości 4K i nagrywanie 
tegoż obrazu w rozdzielczości FullHD czy nagrywanie również w rozdzielczości 4K? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż wymaga modułu który umożliwia również nagrywanie w rozdzielczości 4K.  
 
Pytanie 140 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuści system, który ma rozgraniczenie pomiędzy jednostką sterującą i rejestrująca w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa nagrywanych danych audio-vide, posiadającymi następujące parametry – dotyczy l.p. 
22: 
Jednostka sterująca 
Procesor Intel i5 ( 4 generacja ) 
RAM 8 GB SO-DIMM, opcjonalnie rozszerzenie do 16 GB DDR3 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a3

3
 

Dysk twardy 500GB 2.5cala, (możliwość rozbudowy do 2 TB zarówno w wersji SSD lub HDD) 
Jasność nie mniejsza niż 250 cd/m² 
Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 
Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° 
Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów 
Urządzenie medyczne klasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC 
Jednostka rejestrująca 
Pojedyncze gniazdo H3 (LGA 1150) ze wsparciem dla procesorów Intel® Xeon® E3-1200 v3, 4th gen. Core i3, 
Pentium, Celeron processors 
Min.  8GB RAM, Pamięć DDR3 ECC 1600MHz 
Dostępne wielkości modułów pamięci 1GB, 2GB, 4GB, 8GB 
Ilość slotów pamięci 4 
Dysk Twardy 8 TB SATA 6G, 7200rpm, 3,5" Enterprise 
Dysk SSD  120GB 2,5"; SATA 6G 
Karty sieciowe 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports (Intel® i217LM + Intel® i210AT Controllers) 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza system, który ma rozgraniczenie pomiędzy jednostką sterującą i rejestrująca – pod 
warunkiem spełnienia pozostałych parametrów sprzętowych określonych w SIWZ dla jednostki sterującej. 
 
Pytanie 141 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy kamera na Sali konferencyjnej ma zostać włączona do systemu zintegrowanej Sali operacyjnej w celu podglądu 
obrazu z tej kamery na wybranej Sali operacyjnej, z którą w danym momencie prowadzona będzie konferencja – 
dotyczy l.p. 23? 
Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby kamera na sali konferencyjnej została włączona do przedmiotowego 
systemu zintegrowanych sali operacyjnych. 
 
Pytanie 142 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza wzmacniacz o określonych parametrach – dotyczy l.p. 24: 
Moc wyjściowa 120W 
Wyjście mikrofonowe 5mV/600Ω 
Wyjścia głośnikowe 4-16Ω, 100V/70V 
Wejścia: 1x 6.3 mm / XLR ( combo ) 
1 x gniazdo 6.3mm ( mic1 ), 2x gniazdo 6.3mm(mic 2-3), 2 x RCA L/P ( aux 1-2 ), terminale śrubowe (telefon) 
Wyjścia: 1x RCA L/P ( line out ) 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza ww. wzmacniacza i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 143 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Ze względu na niskie zużycie mocy urządzeń zintegrowanego systemu bloku operacyjnego można zmniejszyć koszty 
zakupu i eksploatacji całego systemu zasilając elementy zintegrowanego systemu z obwodu bezprzerwowego 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a3

4
 

zasilania dla danej Sali operacyjnej. Czy Zamawiający zrezygnuje z dodatkowego modułu UPS na rzecz 
proponowanego rozwiązania – dotyczy l.p. 26? 
Odpowiedź:  
Zamawiający podtrzymuje wymóg w zakresie dodatkowego modułu UPS, zgodnie z wymaganiami postawionymi 
w SIWZ.  
 
Pytanie 144 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Proponujemy rozważenie dopuszczenia monitorów z budową wykonaną z tworzywa. Argumentujemy to tym, że 
proponowany monitor medyczny posiada monolityczną budowę z klasą bezpieczeństwa IPX5 umożliwiającą 
dezynfekcję środkami aktywnymi. Poprzez wykonanie obudowy z wytrzymałego tworzywa odpornego na 
uszkodzenia mechaniczne zmniejszono wagę, zmniejszając wymagany udźwig który to miał zasadniczy wpływ na 
sposób regulacji zawieszenia lampy. Czy w świetle tych argumentów zamawiający dopuszcza monitor z obudową 
wykonaną z tworzywa – dotyczy l.p. 29? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza  monitor zawieszony na ramieniu lampy z obudową wykonaną z tworzywa – pod 
warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SIWZ. 
 
Pytanie 145 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Czy Zamawiający dopuszcza monitor z poborem mocy większym niż 140W – dotyczy l.p. 30? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza monitora z poborem mocy większym niż 140W i podtrzymuje wymagania opisane 
w SIWZ. 
 
Pytanie 146 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Zmawiający dokonał opisu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez dobór parametrów i 
preferencje określonych rozwiązań technicznych charakterystycznych dla jednego producenta, a co nie jest 
uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego. 
Opisane w pkt 6 ,,Struktura okablowania systemu oparta na technologii światłowodowej z adresowaniem IP kamer 
‘’Rozwiązanie oparte o technologię z firmy Barco. 
Prosimy o usunięcie zapisu lub zmianę zapisu na ,,Struktura okablowania systemu oparta na technologii 
światłowodowej ( bez technologii IP)’’ .      
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania „Struktury okablowania systemu opartej na technologii 
światłowodowej z adresowaniem IP kamer” – zgodnie z opisem w SIWZ. 
 
Pytanie 147 
Dotyczy: System integracji sali operacyjnej – 5 kpl. 
Punkt 29 cały konglomerat cech monitora wskazuje również na jednego producenta. Prosimy o korektę opisu jn. 
Monitor mocowany na zawieszeniu lampy – zawieszenie dostarczane poprzez dostawcę lampy operacyjnej 
posiadający następujące funkcje i parametry: 
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Monitor łatwy do utrzymania w czystości – jednolita obudowa bez otworów wentylacyjnych uniemożliwiająca 
przedostawanie się kurzu i brudu do wnętrza. 
Klasa zabezpieczenia monitora min. IPX5. 
Obudowa wykonana z metalu lub aluminium – ze względu na odporność na uszkodzenia w trakcie pracy nie 
dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa 
Zasilanie DC 24V 
Pobór mocy maksymalnie 75W 
Waga monitora maks. 20 kg 
Monitor typu LCD o przekątnej obrazu min. 24” 
Kąt widzenia poziomo 178° 
Kąt widzenia pionowo 178° 
rozdzielczość Full HD 1920x1080 
Panel sterujący umieszczony na froncie monitora posiadający przyciski sterujące do następujących funkcji: 
włączenie/wyłączenie monitora – jeden przycisk 
przycisk dostępowy do menu wyboru źródła video do wyświetlania 
przycisk nawigacyjny w dół 
przycisk nawigacyjny w górę 
przycisk nawigacyjny w lewo 
przycisk nawigacyjny w prawo 
przycisk dostępowy do menu monitora 
monitor wyposażony w dwie niezależne kontrolki informujące: o podłączeniu do -źródła zasilania, włączeniu 
monitora 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany i podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
 
Pytanie 148 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §15, pkt 3 po stronie wykonawcy jest zakup materiałów eksploatacyjnych 
oraz ich wymiana w okresie trwania ochrony gwarancyjnej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zakup materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiana w okresie trwania ochrony 
gwarancyjnej jest po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 149 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację redukcyjną zgodną z PN EN ISO 7396-1 oraz posiadającą wpis do 
Urzędd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyposażoną w 
przełącznik pneumatyczny zamiast elektromagnetycznego. Przełączniki pneumatyczne w stosunku do 
elektromagnetycznych są powszechnie stosowane a ich działanie nie jest uzależnione od zasilania elektrycznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza stację redukcyjną zgodną z PN EN ISO 7396-1 oraz posiadającą wpis do Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wyposażoną w przełącznik pneumatyczny. 
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Pytanie 150 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Z opisu do projektu instalacji gazów medycznych wynika, że należy zastosować dwa zbiorniki buforowe o 
pojemności 1000l natomiast na rysunku są dwa zbiorniki o pojemności 500l. Prosimy o informację jaka jest 
właściwa pojemność zbiorników buforowych sprężonego powietrza. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż właściwa pojemność zbiorników buforowych to 1000l i taką należy przyjąć do wyceny. 
 
Pytanie 151 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Zgodnie z rysunkiem GM-06 w stacji sprężarek należy zastosować osuszacz ziębniczy. W związku z tym, że 
powietrze do celów medycznych uzdatniane jest w dwóch osuszaczach adsorpcyjnych stosowanie osuszanie 
ziębniczego jest zbędne a pewnych sytuacjach może doprowadzić do przedwczesnego zużycia się absorbentu w 
osuszaczach adsorpcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wyceniać osuszacza ziębniczego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wymaga zastosowania osuszacza ziębniczego, zgodnie z projektem. 
 
Pytanie 152 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania agregatu próżniowego o wydajności całkowitej 250 m3/h zamiast 
wymaganych 255m3/h? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza agregat próżniowy o wydajności całkowitej 250 m3/h.  
 
Pytanie 153 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania agregat próżniowy o poziomie hałasu pojedynczej pompy 75dB(A)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza agregatu próżniowego o poziomie hałasu pojedynczej pompy 75dB(A) i podtrzymuje 
wymóg o dopuszczalnym poziomie hałasu opisany w projekcie.              
 
Pytanie 154 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
Czy Zamawiający wymaga wycenienia dla sal operacyjnych zewnętrznych sygnalizatorów stanu gazów medycznych 
dublujących wskazania skrzynek zaworowo-manometrycznych zamontowanych na korytarzu przy salach 
operacyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż wymaga wycenienia dla sali operacyjnych zewnętrznych sygnalizatorów stanu gazów 
medycznych dublujących wskazania skrzynek zaworowo-manometrycznych zamontowanych na korytarzu przy 
salach operacyjnych. 
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Pytanie 155 
Dotyczy: Instalacja gazów medycznych 
W opisie do projektu instalacji gazów medycznych podano wydajność tablicy redukcyjnej wynoszącą 40m3/h 
natomiast na rysunku GM-04 podano 50m3/h. Prosimy o informację jaką wartość należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć wydajność tablicy redukcyjnej 50m3/h. 
 
Pytanie 156 
Zamawiający do pomieszczeń przygotowania personelu/lekarzy wymaga dostarczenia myjni chirurgicznych 
z podajnikami, bateriami i syfonami. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia najnowszych innowacyjnych rozwiązań 
rynkowych tj. myjni chirurgicznych z syfonami samo dezynfekującymi się, dzięki którym nie ma efektu powstawania 
„poduszki bakteryjnej” przy otworach odpływowych myjni? Tego typu rozwiązanie zapewnia większą aseptykę i 
redukuje możliwości rozpowszechniania zakażeń.  Czy na potwierdzenie zastosowania syfonów samo 
dezynfekujących Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności CE na syfon samo 
dezynfekujący? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż nie wymaga syfonów samo dezynfekujących. 
 
Pytanie 157 
Czy przedmiotem dostawy tego postepowania jest wyposażenie opisane w załączniku: załącznik nr.1 do ST 22.0.pdf  
załącznik ST 22.0.pdf 
zestawienie wyposażenia ruchomego - przedmiar.xls 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Załącznik nr 1 do ST22.0 nie wchodzi w zakres objęty niniejszym zamówieniem. 
 
Pytanie 158 
W związku z wymogiem stosowania dezynfekcji do pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r., czy Zamawiający oczekuje dla systemów jonizacji katalitycznej 
zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych w celu potwierdzenia skuteczności działania dostarczenia kart 
doboru oraz certyfikatu CE oraz PZH. 
Zwracamy uwagę, że technologia jonizacji katalitycznej jest skuteczna tylko przy właściwym doborze urządzeń do 
powierzchni obsługiwanej – poniżej przykładowe parametry skuteczności epidemiologicznej: 
a) Gronkowiec Złocisty (Staphylococcus aureus): 98,5% redukcji, 
b) Gronkowiec Złocisty oporny na metycylinę (Methycillin Resistant Staphylococcus aureus): 98,8% redukcji, 
c) E-Coli (Escherichia coli): 98,1 redukcji, 
d) Rodzina Anthrax (wąglik – Bacillus spp.): 99,38% redukcji, 
e) Paciorkowce (Streptococcus spp.): 96,4% redukcji, 
f) Pseudomonas aureuginosa: 99,0% redukcji, 
g) Listeria monocytogenes: 99,75 redukcji, 
h) Candida albiccans: 99,92 redukcji, 
i) Grzyby pleśniowe (Stachybotrys chartarum): 99,93% redukcji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż Projekt instalacji sanitarnych (wentylacja) nie wymaga zastosowania jonizacji 
katalitycznej. 
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Pytanie 159 
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o parametrach równoważnych, spełniających wymagania Zamawiającego, 
podanych w tabelach poniżej? 
Kolumna anestezjologiczna–  5 sztuk 

L.p. Parametr wymagany 

1.  
Kolumny fabrycznie nowe.  
Nie dopuszcza się kolumn powystawowych. 

2.  
Sufitowa kolumna medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy 
IIb. 

3.  
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych i 
półek bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane 
bezśrubowo 

4.  Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa. 

5.  Tworzywowa, zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe. 

6.  
Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do 
wymaganej wysokości 

7.  Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max  160 kg 

8.  
Dopuszczalne obciążenie kolumny netto rozumiane jako wagę aparatury medycznej i 
osprzętu jaki można umieścić na głowicy kolumny 180 kg 

9.  Głowica kolumny wykonana z aluminium anodowanego na kolor biały. 

10.  
Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych gniazd 
elektrycznych oraz gazowych na ściankach bocznych. 

11.  Głowica pionowa o wysokości 1000 mm 

12.  Możliwość obrotu głowicy o 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 15° 

13.  

Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem  AGA: 
2 x O2     - tlen 
2 x AIR    - sprężone powietrze 
2 x VAC   - próżnia 
1 x AGSS - odciąg gazów anestetycznych z zaworem inżektorowym 

14.  

Głowica wyposażona w gniazda elektryczne: 
8 x gniazdo elektryczne   
8 x bolec wyrównania  
2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45  
1 x gniazdo HDMI 
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15.  
Na głowicy umieszczone szyny montażowe   umożliwiające bezstopniową regulację półek i 
szuflad. Możliwość montażu 3 półek na ścianie głowicy . Półki i szuflady z możliwością 
samodzielnej regulacji wysokości przez użytkowników. 

16.  
Głowica umożliwiająca bezpieczne podłączenie do niej aparatu do znieczulania wiodących 
producentów. Głowica umożliwia podpięcie aparatu do znieczulenia do gniazd gazowych, 
elektrycznych oraz teletechnicznych. 

17.  
Podwójne ramię nośne o długości łącznej 1600 mm (800+800 mm) – wymiar liczony jako 
odległość od osi obrotu przy suficie do osi obrotu głowicy przy dolnym ramieniu. 
Nie dopuszcza się ramion produkowanych na tzw. zamówienie. 

18.  Ramiona kolumny wykonane z aluminium anodowanego na kolor biały. 

19.  
Profil ramion w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiający utrzymanie 
czystości. 

20.  Tworzywowe zaślepki zakończenia ramion 

21.  Podwójny system hamulców obrotu ramion -hamulec typu ciernego i elektropneumatyczny. 

22.  
Hamulec zwalniany poprzez przycisk  z jednoznacznym/wyraźnym oznaczeniem 
umieszczony na 2 uchwytach regulacyjnych montowanych na bokach konsoli. 

23.  
Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego 330° z możliwością 
ograniczenia kąta obrotu co 15° 

24.  

1 x półka o wymiarach  430 mm x 425mm  z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej 
wysokości. 
Szuflada z mechanizmem samodomykającym o głębokości 100 mm o wymiarze 
wewnętrznym 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość 
szuflady), materiał półki  całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front 
szuflady także wykonany z materiału całkowicie gładkiego wyposażonego w uchwyt. Półka z 
szufladą montowana do profilu montażowego głowicy. 

25.  Dopuszczalne obciążenie półki i szuflady 40 kg 

26.  Półka posiadająca szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony 

27.  Wysięgnik na płyny infuzyjne zakończony czterema haczykami udźwig jednego haczyka 4 kg 

28.  Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta 

29.  Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 
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30.  
Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC –dokument potwierdzający z niezależnej jednostki 
notyfikowanej  

31.  Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument  

32.  
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części 
zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy – informację  

33.  Z powodów serwisowych kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna jednego producenta 

34.  
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – informację  

 
Kolumna chirurgiczna z windą – 4 sztuki 
 

L.p. Parametr wymagany 

1.  
Kolumny fabrycznie nowe.  
Nie dopuszcza się kolumn powystawowych. 

2.  
Sufitowa kolumna medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy 
IIb. 

3.  
Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych i 
półek bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane 
bezśrubowo 

4.  Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa.  

5.  Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe. 

6.  
Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do 
wymaganej wysokości 

7.  Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego 160 kg 

8.  
Dopuszczalne obciążenie kolumny netto rozumiane jako wagę aparatury medycznej i 
osprzętu jaki można umieścić na głowicy kolumny 180 kg 

9.  Głowica kolumny wykonana z aluminium anodowanego na kolor z palety biały. 

10.  
Możliwość wyboru przez Zamawiającego miejsca montażu poszczególnych gniazd 
elektrycznych oraz gazowych.  

11.  Głowica pionowa o wysokości 1250 mm 
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12.  Możliwość obrotu głowicy o 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu co 15° 

13.  
Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem AGA: 
2 x VAC   - próżnia 
2 x Co2  – dwutlenek węgla 

14.  

Głowica wyposażona w gniazda elektryczne: 
8 x gniazdo elektryczne   
8 x bolec wyrównania  
2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45  
2 x gniazdo HDMI 

15.  

Na głowicy umieszczony profil umożliwiający bezstopniową regulację położenia półek i 
szuflad. 
Możliwość montażu mijn. 3 półek na głowicy . Półki i szuflady z możliwością samodzielnej 
regulacji wysokości przez użytkowników. 

16.  
Podwójne ramię nośne o długości łącznej 1600 mm (800+800 mm) – wymiar liczony jako 
odległość od osi obrotu przy suficie do osi obrotu głowicy przy dolnym ramieniu. Ramiona 
równej długości. 

17.  Ramiona kolumny wykonane z aluminium anodowanego na kolor biały. 

18.  
Profil ramion w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami ułatwiający utrzymanie 
czystości. 

19.  Tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia 

20.  Podwójny system hamulców obrotu ramion - hamulec typu ciernego i elektropneumatyczny. 

21.  
Hamulec zwalniany poprzez przycisk  z jednoznacznym/wyraźnym oznaczeniem umieszczony 
na uchwytach regulacyjnych montowanych po bokach konsoli.  

22.  
Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego 330° z możliwością 
ograniczenia kąta obrotu co 15°  
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23.  

4 x półka o wymiarach  430 mm x 425 mm w tym jedna dolna z szufladą, z możliwością 
regulacji bezstopniowej wysokości. 
Szuflada z mechanizmem samodomykającym o głębokości 100 mm o wymiarze 
wewnętrznym 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość 
szuflady), materiał półki  całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front 
szuflady także wykonany z materiału całkowicie gładkiego wyposażonego w uchwyt. Półka z 
szufladą montowana do profilu montażowego głowicy. 

24.  Dopuszczalne obciążenie każdej półki 40 kg 

25.  Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony  

26.  Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta  

27.  Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta  

28.  
Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC –dokument potwierdzający z niezależnej jednostki 
notyfikowanej  

29.  Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument  

30.  
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych 
przez okres minimum 10 lat od daty dostawy – informację  

31.  Z powodów serwisowych kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna jednego producenta 

32.  
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – informację dołączyć 
do oferty 

 
 
Lampa operacyjna z kamerą HD – 5 sztuk 

L.p. PARAMETR WYMAGANY 

1.  Lampy operacyjne i kamery HD fabrycznie nowe.  
Nie dopuszcza się lamp i kamer powystawowych. 
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2.  Lampa składająca się z dwóch czasz głównej i satelitarnej, zawieszonych razem na wspólnej 
osi razem z wysięgnikiem na monitor (monitor nie jest przedmiotem oferty).  
Jedna z czasz wyposażona w kamerę HD. 

3.  Kształt czasz okrągły, przystosowany do nawiewu laminarnego. 

4.  Lampa przeznaczona do oświetlania pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego 

5.  Źródło światła lampy: białe diody  (LED), wszystkie o jednolitej temperaturze barwowej. 

6.  Trwałości diod stanowiących źródło światła lampy ponad 50 000 godzin. 

7.  Natężenie światła EC max mierzone w odległości 1 m dla każdej z czasz 160 000 lux. 
Parametr potwierdzony przez producenta. 

8.  Możliwość regulacji natężenia światła lampy w zakresie 30%-100% 

9.  Minimalna średnica pola operacyjnego d10: 180 mm  (mierzone w odległości 1m od pola 
operacyjnego) 

10.  Stosunek parametrów d50/d10 dla kopuły głównej  i satelitarnej = 0,5 

11.  Możliwość powiększania oświetlanego pola. 
Średnica pola przy maksymalnym powiększeniu 30 cm. 

12.  L1+L2 mierzone zgodnie z Polska Normą PN-EN 60601-2-41:2010 dla czaszy glównej i 
satelitarnej 875 mm 

13.  Stała temperatura barwowa 4500 K. 

14.  Lampa zapewniająca wierne odwzorowanie barw, współczynnik Ra 96. 

15.  Czasze obu lamp w kształcie koła, o łatwej do czyszczenia zwartej budowie i jednorodnej 
konstrukcji, bez podziałów na wyodrębnione segmenty 

16.  Grubość każdej z czasz 7,1 cm3 

17.  Powierzchnia czasz łatwa do utrzymania w czystości: gładka, jednorodna, bez widocznych 
pokryw, śrub lub nitów mocujących. 

18.  Czasze lampy zawieszone na obrotowych wysięgnikach dwuramiennych. Jedno z ramion 
każdego wysięgnika uchylne, umożliwiające regulację wysokości lampy.  
Możliwość podniesienia 30° i opuszczenia ramienia uchylnego o 45°. 

19.  Czasze lamp wyposażone w podwójny przegub zapewniający łatwe manewrowanie kopułą 
w trzech osiach, w tym: 
- pionowej osi obrotu - 360° 
- poziomej osi obrotu - 360° 
- osi obrotu prostopadłej do osi poziomej - 360°. 
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20.  Czasze lamp wyposażone w centralny uchwyt „sterylny” z wymiennymi, ergonomicznie 
wyprofilowanymi rękojeściami, które można sterylizować w sterylizatorach parowych 
w temp. 134C  

21.  W komplecie po 5 sztuk rękojeści uchwytu sterylnego dla każdej czaszy. 

22.  Uchwyt sterylny umieszczony centralnie, to znaczy dokładnie po środku czaszy, w jej osi 
symetrii.  

23.  Czasze lamp wyposażone w panele sterowania umożliwiające min: 
a) włączanie i wyłączanie lampy, 
b) elektroniczną regulację natężenia światła lampy, 
c) elektroniczną regulację średnicy pola operacyjnego. 

24.  Panele sterowania lampą umieszczone przy czaszach oraz dodatkowy (awaryjny) panel 
sterowania na ścianie. 
Wszystkie panele umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wykonane w technologii 
membranowej, podnoszącej higieniczność oraz ułatwiającej dezynfekcję.  

25.  Panel sterowania wyposażony we wskaźniki pokazujące min: 
a) natężenia światła, 
b) poziom wielkości oświetlanego pola, 

26.  Obie czasze wyposażone w funkcję oświetlenia otoczenia stosowaną podczas zabiegów 
endoskopowych (tzw. tryb „endo”). Natężenie światła w trybie endo – 5% EC. 

27.  Obie czasze lampy przygotowane do montażu  kamery HD przeznaczonej do transmitowania 
obrazu wysokiej rozdzielczości z pola operacyjnego, minimum jedna wyposażona w kamerę 
HD. 

28.  Lampa przygotowana do współpracy w przyszłości z systemami zintegrowanych sal 
operacyjnych. 
Dołączyć pisemne oświadczenie producenta. 

29.  Kamera HD  zamontowana centralnie w osi czaszy. 

30.  Rozdzielczość obrazu z kamery min Full HD  

31.  Możliwość zdalnego powiększania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny x 10 

32.  Funkcja Autofocus, czyli możliwość automatycznej regulacji ostrości przez kamerę. 

33.  Automatyczna regulacja jasności obrazu. 

34.  Dedykowany panel dotykowy umożliwiający: 
a) powiększanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom), 
b) regulację ostrości obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji Autofokus, 
c) regulację jasności obrazu z kamery wideo lub włączenie funkcji jej automatycznej 
regulacji, 

35.  Ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania monitorów  
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36.  Możliwość mocowania na ramieniu  monitorów o przekątnej 24” 

37.  Sumaryczny maksymalny pobór mocy obu czasz 125 W, potwierdzony opisem producenta. 

38.  Czasze lamp przystosowane do zasilania głównego i awaryjnego 230V, 

39.  Automatyczne przełączanie lamp na zasilanie awaryjne 

40.  Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 

41.  Certyfikat ISO 13485 producenta  

42.  Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument  

43.  Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części 
zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty dostawy – informację  

44.  Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – informację  

 
Most sufitowy 4 - stanowiskowy – 2 sztuki 
Most sufitowy 2 - stanowiskowy – 1 sztuka 
 

L.p. Parametr wymagany 

35.  
Mosty sufitowe fabrycznie nowe.  
Nie dopuszcza się mostów powystawowych. 

36.  

Most zawieszony na kolumnach nośnych montowanych do sufitu. Profile malowane. 
Przewody gazowe i elektryczne doprowadzające media łączone w przestrzeni serwisowej 
pod sufitem.   
Profil z zaokrąglonymi krawędziami. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. 
Most 4 stanowiskowy zawieszony na 3 kolumnach nośnych. 
Most 2 stanowiskowy zawieszony na 2 kolumnach nośnych. 

37.  
Długość mostów dostosowana do wymiarów określonych w  projekcie dla pomieszczenia 
Sali Wybudzeń 

38.  
Panel - most w wykonaniu dwustronnym – możliwość montażu gniazd z przodu jak również 
z tyłu panelu, wykonany z aluminium malowanego. 

39.  Most w kolorze białym. 

40.  
Możliwość wyboru przez użytkowników i ustalenia odległości belki mostu od podłogi  
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41.  

Belka główna z profilu wykonanego z aluminium w kształcie ściętym umożliwiającym 
zamocowanie gniazd elektrycznych i gazowych pod kątem 45° w stosunku do płaszczyzny 
podłogi. Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd przez personel. Krawędzie 
belki głównej zaokrąglone. Nie dopuszcza się krawędzi ostrych. 

42.  
Belka główna posiadająca maskownice na jej zakończeniu – maskownice obłe zaokrąglone 
wykonane z tworzywa 

43.  
Kolumny nośne wyposażone w osłony posiadające obły kształt zakrywające miejsce łączenia 
z płytą stropową. 

44.  

Łatwe utrzymanie czystości; powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty 
zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów.  Front panelu, mostu bez widocznych śrub, 
nakrętek itp. Panel medyczny odporny na płynne środki dezynfekcyjne.  

45.  

Belka główna posiadająca na całej długości od dołu wbudowaną prowadnicę jezdną dla 
wózków i innego wyposażenia – prowadnica zintegrowana konstrukcyjnie z belką – nie 
wystająca poza obrys profilu 

46.  

Konstrukcja mostu modułowa z możliwością rozbudowy mostu w przyszłości o dodatkowe 
elementy wyposażenia: 
- uchwyty 
- półki 
- szuflady 
- wózki 
bez dokonywania przeróbek i wymiany elementów. 

47.  

Oświetlenie: 
□ oświetlenie nocne ledowe o mocy min. 1,5 W -  min 2 punkty na jedno stanowisko 
□ oświetlenie miejscowe ledowe o mocy min. 1 x 8W ,oświetlenie montowane od 

czoła belki głównej na płaszczyźnie pochylonej profilu, min 1 punkt na jedno 
stanowisko 

□ oświetlenie ogólne ledowe o mocy min. 1 x 12W  – oświetlenie skierowane do góry 
zapobiegające oślepianiu pacjentów, min  1 punkt na jedno stanowisko 

□ podwójny włącznik do oświetlenia miejscowego i ogólnego umieszczony w panelu 
mostu od strony frontowej 

□ pojedynczy niezależny włącznik do oświetlenia nocnego umieszczony w panelu 
mostu od strony frontowej 

48.  
Łączność i przesyłanie danych:  

□ 2 x gniazdo teleinformatyczne do przesyłu danych typ RJ45  
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49.  

Gniazda elektryczne: 
□ 8 x gniazdo elektryczne 230V/50Hz  
□ 8 x gniazdo ekwipotencjalne  
□ gniazda rozmieszczone symetrycznie po 4 szt. gniazd elektrycznych i po 4 sztuk 

gniazd ekwipotencjalnych na każdej ze stron tj. monitoringu/ wentylacji oraz stronie 
infuzyjnej. 

50.  

Jednostka wyposażona  w gniazda gazów medycznych (standard AGA) umieszczone na 
froncie panelu, na płaszczyźnie pochylonej w stosunku do podłogi: 

□ 2 x gniazdo gazów medycznych O2   
□ 2 x gniazdo gazów medycznych próżnia VAC  
□ 2 x gniazdo gazów medycznych sprężone powietrze  
□ punkty poboru gazów medycznych rozmieszczone wg wyboru użytkowników na 

każdej ze stron tj. po stronie monitoringu/wentylacji oraz  po stronie infuzyjnej. 

51.  
Gniazda oznaczone kolorystycznie zgodnie z obowiązującymi normami 

52.  

1 x Przesuwno-obrotowy wózek o szerokości 500 mm strony monitoringu/wentylacji 
wyposażony w: 
 - 2 x pionowy drążek wykonany ze stali nierdzewnej (rury nośne) dł. 1400 mm i średnicy 38 
mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego 
- 2 x półka z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o wymiarach  430 
mm x 425 mm.  
- 1 x półka z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o wymiarach 430 
mm x 425mm  wyposażona w szufladę. 
- Szuflada z mechanizmem samodomykającym o głębokości 100 mm o wymiarze 
wewnętrznym 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość 
szuflady) , front szuflady wyposażony w uchwyt służący do otwierania.  
- Półki wyposażone w szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego 
- Udźwig pojedynczej półki 40 kg  
- udźwig wózka 150 kg 
- zakres obrotu wózka 360 °  
- hamulec cierny poziomego przesuwu wózka  
Materiał z którego wykonane są półki i szuflada wraz z frontem całkowicie gładki 
zapobiegający ogniskowaniu się bakterii. Możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) 
wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekcji.  
Nie dopuszcza się półek o szerokości większej niż szerokość wózka (nie licząc szyn 
sprzętowych). 
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53.  

1 x Przesuwno-obrotowy wózek o szerokości 500 mm strony infuzji wyposażony w:  
□ 2 x pionowy drążek wykonany ze stali nierdzewnej (rury nośne) dł. 1400 mm i 

średnicy 38 mm do zamocowania półek i wyposażenia dodatkowego 
□ 1 x półka z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości na drążkach o wymiarach 

430 mm x 425 mm.  
□ Półka wyposażone w szyny boczne do montażu wyposażenia dodatkowego  
□ 1 x wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej zakończony 4 haczykami 

rozmieszczonymi co 90° o obciążalności każdego z haczyków 4 kg z uchwytem 
mocującym do szyn bocznych. 

□ 1 x wieszak do pomp infuzyjnych lub mocowania stacji dokującej pomp wykonany 
ze stali nierdzewnej o długości 70 cm i średnicy 25 mm oraz obciążalności 35 kg z 
uchwytem mocującym do szyn bocznych. 

□ udźwig półki 40 kg  
□ zakres obrotu wózka 360 °  
□ udźwig wózka 150 kg 
□ hamulec cierny poziomego przesuwu wózka  

Materiał z którego wykonana jest półka całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się 
bakterii.  
Nie dopuszcza się półek o szerokości większej niż szerokość wózka 

54.  Wyrób medyczny klasy IIb 

55.  Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta – dokumenty  

56.  Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 

57.  
Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dokument potwierdzający z niezależnej jednostki 
notyfikowanej 

58.  Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument  

59.  
Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części 
zamiennych przez okres min. 10 lat od daty dostawy – informację  

60.  
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – informację  

 
Panel zasilający nadłóżkowy – 3 sztuki 
 

Lp. 
 
Parametr wymagany 
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1.  
Panele fabrycznie nowe.  
Nie dopuszcza się paneli powystawowych. 

2.  Poziomy panel zasilający nadłóżkowy posiadający mocowanie ścienne. 

3.  Panel wykonany z aluminiowego profilu malowanego – grubość ścianki profilu 3 mm 

4.  Panel malowany na kolor biały. 

5.  
Boczne elementy zakończeniowa wykonane z tworzywa o kształcie idealnie 
dopasowanym do kształtu profilu głównego 

6.  
Kształt panelu od frontu płaski – nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych 
wystających – oprócz listwy na wyposażenie dodatkowe.  

7.  

Panel składający się z trzech kanałów zintegrowanych w jeden panel: 
- kanał górny na oświetlenie ogólne 
- kanał dolny na oświetlenie miejscowe 
- kanał środkowy instalacje elektryczne, teletechniczne oraz gazowe – nie dopuszcza 
się paneli w których gniazda gazowe oraz elektryczno-teletechniczne są mocowane 
na płaszczyźnie innej niż prostopadłej do podłogi 

8.  
Tylna ścianka kanału środkowego posiadająca otwory do wprowadzenia instalacji 
gazowej  i elektrycznej oraz teletechnicznej – nie dopuszcza się paneli z 
wprowadzaniem instalacji z boku panelu 

9.  
Kanał środkowy instalacyjny posiadający na całej swojej długości zintegrowaną listwę 
montażową do której są dokręcane elementy instalacji gazowych i elektryczno-
teletechnicznych – nie dopuszcza się listw dokręcanych 

10.  
Budowa modułowa - możliwość rozbudowy panelu  o dodatkowe kanały lub listwy 
na wyposażenie bez dokonywania przeróbek 

11.  
Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i 
elektrycznych bez konieczności demontażu panelu 
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12.  
Kanał środkowy instalacyjny od frontu panelu zamykany profilem płaskim 
aluminiowym. 

13.  
Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w 
placówkach służby zdrowia 

14.  
Instalacje gazowe wewnątrz panelu wykonane ze sztywnych rur miedzianych z 
wyraźnym oznaczeniem poszczególnych gazów 

15.  
Panel posiadający gniazda elektryczne oraz teletechniczne zlicowane z powierzchnią 
panelu 

16.  Głębokość panelu bez szyn sprzętowych 110 mm 

17.  Długość panelu 1600 mm 

18.  Wysokość panelu 270 mm 

19.  

Wyposażenie panelu: 
- 4 x gniazdo 230 V  
- 1 x RJ 45 cat. 6 
- 1 x podwójny włącznik do oświetlenia ogólnego i miejscowego 
- 2 x O2 
- 2 x AIR 
- 2 x VAC 
Gniazda rozmieszczone wg konfiguracji: 
- z prawej strony gniazda gazowe 
- z lewej strony gniazda prądowe, RJ oraz włączniki oświetlenia 

20.  Dolny kanał posiadający oświetlenie miejscowe ledowe 1 x 8W 

21.  Górny kanał posiadający oświetlenie ogólne ledowe 1 x 12W  

22.  
Panel wyposażony w szynę sprzętową na całej jego długości umieszczoną pod 
gniazdami teletechnicznymi oraz gazowymi a nad oświetleniem miejscowym – szyna 
sprzętowa o obciążalności 20 kg na mb. 

23.  
Panel umożliwiający poprzez uchwyt lub półkę stabilne zamocowanie 
Kardiomonitora o średnicy ekranu 17 cali 

24.  Wyrób medyczny klasy IIb 
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25.  Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta – dokumenty 

26.  Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta 

27.  
Wyrób zgodny z dyrektywą 93/42/EEC – dokument potwierdzający z niezależnej 
jednostki notyfikowanej 

28.  Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce – stosowny dokument  

29.  
Zapewnienie przez Producenta lub autoryzowanego dystrybutora dostępności części 
zamiennych przez okres min. 10 lat od daty dostawy – informację  

30.  
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o posiadaniu serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – informację  

 
 
 
 
System Integracji Sali Operacyjnej – 5 kpl.  
 

Lp. OPIS 

1.  

System zarządzania i sterowania salą operacyjną umożliwia pełną integrację pomiędzy 
urządzeniami aktywnymi znajdującymi się w obrębie sali operacyjnej. Zarządzanie 
wyświetlanym obrazem, przypisywanie widoku z konkretnej kamery na dany monitor, 
a także scentralizowane sterowanie modułami wykonawczymi odbywa się za pomocą 
panela zarządczego jednostki głównej. Funkcjonalność taka pozwala użytkownikowi na 
prostą i czytelną operatywność z poziomu monitora dotykowego 42” umieszczonego w 
zabudowie panelowej. Wpływa to na szybkość i wygodną kontrolę wykonywanych 
czynności. 

2.  
Produkt klasy medycznej, zgłoszony do urzędu wyrobów medycznych na terenie 
polski.  

3.  
Zaprojektowany system w przyszłości umożliwia płynną rozbudowę o kolejne, 
jednostki źródeł wideo w obrębie sal operacyjnych. Jakiekolwiek dodanie źródeł 
obrazu w nowych standardach nie wymusza zmiany systemu okablowania głównego 

4.  

W obrębie poszczególnej sali operacyjnej źródłami obrazu są kamera pola pracy 
znajdująca się w lampie operacyjnej, kamera obrotowa sufitowa montowana na suficie 
oraz komputer z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS i HIS. Dodatkowo 
zaprojektowano zestaw gniazd umożliwiających podłączenie dodatkowych źródeł 
obrazu takich jak kamera endoskopowa. Gniazda służą do podłączenia 
dodatkowych/mobilnych źródeł wideo. Realizowane jest to za pomocą gniazda 
optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo umożliwia 
podłączenie np. endoskopu za pomocą enkodera wideo, odpornego na uszkodzenia 
mechaniczne, kabel i enkoder jest przedmiotem dostawy. 
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5.  
Możliwe jest jego nagrywanie oraz wyświetlenie podłączonego źródła na dowolnym 
monitorze podłączonym do systemu 

6.  
Funkcjonalność zaprojektowanego systemu umożliwia rejestrowanie i archiwizowanie 
dwóch dowolnych wybranych źródeł obrazu wideo z każdej sali operacyjnej.  

7.  
Z poziomu centralnego panela operatorskiego użytkownik systemu ma możliwość 
sterowania oświetleniem ogólnym,  kamerami, klimatyzacją oraz drzwiami itp. Jest to 
bardzo wygodna funkcjonalność usprawniająca pracę personelu danej sali operacyjnej. 

8.  Możliwe jest odtwarzanie muzyki z dysku lub podłączonych urządzeń MP3 

9.  
Okablowanie. Zaprojektowany system wykorzystuje transmisje sygnału video za 
pomocą światłowodów, wielomodowego które to pozwala na zwiększenie odległości 
pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia separacje galwaniczną. 

10.  

Zasilanie. Wszystkie elementy systemu w obrębie sali operacyjnej powinny być 
zasilane z wydzielonych obwodów zasilania 230V, system wymaga zasilania ciągłego 
bez spadków napięcia. Łączny pobór mocy elementów na sali operacyjnej wynosi 1100 
W. 

11.  
Wymagane są minimum dwa gniazda naścienne 230V w miejscu montażu jednostki 
sterującej a także monitorów medycznych montowanych w ścianie. 

12.  Parametry ogólne  

13.  
System zarządzania obrazem medycznym i urządzeniami w Sali operacyjnej musi być 
wyrobem medycznym w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 
wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876); 

14.  

Na potwierdzenie wymagania do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności dla 
wyrobu medycznego w myśl ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 
(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 876) oraz zgłoszenie lub powiadomienie o którym stanowi art. 
58 ust. 1 i 3 powołanej ustawy. 

15.  Jednostka sterująca - 1 szt. 

16.  
Panel sterujący z monitorem dotykowym wielkości 42” pracujący w technologii 
rezystancyjnej lub pojemnościowej. 

17.  Intuicyjny interfejs w języku polskim przystosowany do obsługi dotykowej 

18.  
Panel frontowy wyposażony w min. dwa gniazda USB i przycisk załączenia / wyłączenia 
zasilania jednostki głównej.   

19.  
Wymagane umiejscowienie na panelu frontowym jednostki sterującej przycisków 
załącz/wyłącz 

20.  
Możliwość zabudowy modułu sterującego w ścianie, licujący z zabudową panelową 
bez odstających krawędzi 

21.  Wymiary panelu frontowego max 1500 x 1000 mm  

22.  Procesor min. Intel i7 ( 4 generacja ) 

23.  RAM 8 GB, opcjonalnie rozszerzenie do 16 GB DDR3 

24.  Dysk twardy 500GB, (możliwość rozbudowy do 2 TB zarówno w wersji SSD lub HDD) 

25.  Karta graficzna  

26.  Interfejsy: 2xUSB 2.0 (zewnętrznie) 2xUSB 2.0 (wewnętrznie), 1xGigabit LAN, 
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27.  Audio  

28.  Wielkość min.42” Touch (12 punktów dotyku) 

29.  Rozdzielczość 1920x1080 ( FullHD ),  

30.  Jasność nie mniejsza niż 340 cd/m² 

31.  Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 

32.  Kąt widzenia poziomo / pionowo 178° / 178° 

33.  Front ze szkła o twardości min. 7H 

34.  Przepuszczalność światła 84% 

35.  Format obrazu 16 : 9 

36.  Czas reakcji 6 ms 

37.  Ilość wyświetlanych kolorów 16.7 milionów 

38.  Urządzenie zlicowane z zabudową 

39.  Lokalna szafa RACK 19" - 1 szt. 

40.  Szafa wielkości nie mnie niż 12 U  

41.  Moduł pozwalający na zawieszenie sufitowe lub naścienne  

42.  
Zapewnienie możliwości instalacji w obrębie pomieszczeń pobocznych sal 
operacyjnych, zalecany montaż w korytarzu brudnym  

43.  Enkoder wideo 1 - kanałowy DVI - 2 szt. 

44.  Akceptowane wejścia obrazowe: DVI/HDMI 

45.  Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo 

46.  
Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery 
pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) 

47.  Interfejs optycznej sieci Ethernet  

48.  Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka 

49.  Maksymalne zużycie enegrii 50 W jednostka 

50.  
Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 
ms 

51.  Enkoder wideo 1 - kanałowy SD - 1 szt. 

52.  Akceptowane wejścia obrazowe: SD 

53.  Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo 

54.  
Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery 
pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) 

55.  Interfejs optycznej sieci Ethernet  

56.  Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka 

57.  Maksymalne zużycie enegrii 50 W jednostka 

58.  
Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 
ms 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a5

4
 

59.  Enkoder video 2 - kanałowy HDSDI - 2 szt. 

60.  Akceptowane wejścia obrazowe: HD-SDI 

61.  Automatyczna detekcja podłączanych źródeł wideo 

62.  
Możliwość podłączenia do systemu dowolnego źródła video (kamery ogólne, kamery 
pola pracy, kamery endoskopowe, komputery, monitory funkcji życiowych) 

63.  Interfejs optycznej sieci Ethernet  

64.  Wymiary nie większe niż 152x152x37 mm jednostka 

65.  Maksymalne zużycie energii 50 W jednostka 

66.  
Opóźnienie w przesyle sygnału pomiędzy enkoderem a dekoderem nie większe niż 5 
ms 

67.  Dekoder video – DVI - 4 szt. 

68.  Wyjścia: DVI/HDMI ; 

69.  Konwersja : Cyfrowe i analogowe sygnały wideo na nieskompresowany strumień video 

70.  Zasilanie: Zewnętrzny 12V zasilacz medyczny 

71.  Pobór mocy: < 50W 

72.  Wymiary 152 x 152 x 37 mm 

73.  Kamera podsufitowa, dookólna - 1 szt. 

74.  Kamera obrotowa w technologii HD-SDI 

75.  Przetwornik 1 / 2.8  

76.  Zoom optyczny: x10 

77.  Zoom cyfrowy: x4 

78.  Szybkość migawki 1 do 1/10.000 s 

79.  Sterowanie  

80.  Zasilanie: 12VD 

81.  Pobór mocy: max20W 

82.  Kamera lampy operacyjnej  

83.  Sterowanie kamerą lampy operacyjnej (po spełnieniu dodatkowych wymagań) 

84.  Zestaw mikrofonu bezprzewodowego - 1 szt. 

85.  Częstotliwość nośna 863-865MHz 

86.  Moc nadajnika < 10mW (EIRP) 

87.  Stosunek S/N RF > 90dB 

88.  Pasmo przenoszenia 50-15 000Hz, ±3dB 

89.  Zakres dynamiki > 100dB 

90.  THD < 1% 

91.  Weście audio 50mV/10kΩ (6.3mm) 

92.  100mV/10kΩ (XLR, sym.) 
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93.  Zasięg około 30m 

94.  Dopuszcz. temp. Otoczenia 0-40 °C 

95.  
Złącza audio : 1 x gniazdo 6.3mm, niesym. 1 x XLR, sym. 1 x 3-pinowy mini XLR 
(nadajnik) 

96.  Wzmacniacz miksujący AUDIO - 1 szt. 

97.  Moc wyjściowa 120W 

98.  Głośnik sufitowy - 2  

99.  Dwudrożny głośnik do zabudowy 

100.  Moc maksymalna: 60 W przy 8 Ohm 

101.  Efektywność: min. 88 dB 

102.  Klasa szczelności IP: 65 

103.  Routing video przełącznik światłowodowy - szt. 1 

104.  System oparty na światłowodach 

105.  Przesyłanie sygnałów wideo za pomocą światłowodów 

106.  Możliwość podłączenia do systemu źródeł wideo 

107.  Wejścia wideo mają możliwość równoczesnej pracy 

108.  Przesył obrazu w obrębie sali operacyjnej oraz pomiędzy salami bez kompresji 

109.  
Opóźnienie w przesyle nieskompresowanego sygnału video poniżej 120ms (źródło 
monitor). 

110.  Obsługiwane rozdzielczości: HD, FULLHD,4K, 

111.  
Wyświetlanie sygnału obrazowego na podłączonych monitorach w rozdzielczości 
natywnej. Brak skalowania sygnału obrazowego/video 

112.  Funkcjonalności systemu  

113.  
Oprogramowanie do kontroli modułów sprzętowych i kontroli podłączonych 
elementów systemu poprzez dotykowy interfejs użytkownika  

114.  
Intuicyjny interfejs użytkownika dzięki łatwym w operowaniu elementom, 
obsługiwanym poprzez funkcję dotykową 

115.  Licencja stanowiskowa systemu 

116.  System zintegrowany pracujący w systemie windows 7 w wersji 64 bity 

117.  Interfejs użytkownika w języku polskim jako domyślny język 

118.  
Możliwość zdalnego serwisowania i aktualizacji oprogramowania przez 
wyspecjalizowany serwis poprzez istniejąca sieć internetową szpitala 

119.  Wideo 

120.  
Ruting nieskompresowanego sygnału wideo wewnątrz sali operacyjnej oraz pomiędzy 
salą operacyjna i salą audytoryjną za pomocą dedykowanego okablowania 
światłowodowego. 

121.  Wybór źródeł wideo, które mają być archiwizowane poprzez panel dotykowy.  

122.  Możliwość wykonywania zdjęć z dowolnego źródła video za pomocą monitora 
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dotykowego 

123.  
Możliwość nagrywania dwóch dowolnych źródeł video w równocześnie. Wybór 
nagrywanych źródeł z poziomu interfejsu użytkownika. Dla każdej Sali operacyjnej 
osobno. 

124.  
Dostęp do systemu PACS poprzez dedykowany komputer instalowany w serwerowni z 
zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS.  

125.  
Wyświetlanie obrazu z komputera PACS na dowolnym, podłączonym do systemu 
monitorze na sali operacyjnej. 

126.  
Zarządzanie komputerem PACS za pomocą klawiatury i myszy z poziomu sali 
operacyjnej. 

127.  Możliwość nagrywania obrazu z podłączonego do systemu komputera PACS. 

128.  
Niezależne przypisywanie wszystkich źródeł obrazu podłączonych do systemu do 
dowolnego monitora  

129.  
Dostęp poprzez VPN dla techników autoryzowanego serwisu przy wykorzystaniu 
istniejącej w strukturach szpitala sieci VPN  

130.  Akceptowane wejścia sygnału wideo: HDMI, DVI, HD-SDI, SD 

131.  Obsługiwane rozdzielczości DVI : 640 x 480  do 4k 

132.  Wyjścia obrazowe: DVI, SDI, 

133.  Funkcja nagrywania obrazów w jakości HD: 2 kanały równocześnie 

134.  
Wyświetlanie obrazów wideo na podłączonych monitorach w rozdzielczości natywnej. 
Brak skalowania sygnału obrazowego/video. 

135.  Monitory podłączone przez porty DVI lub HDMI lub SDI 

136.  Opóźnienie sygnału wideo przesyłanego w obrębie Sali operacyjnej poniżej 120 ms. 

137.  Funkcja sterowania kamerą : Zoom, obrót głowicy, włącz/wyłącz 

138.  
System zintegrowany musi umożliwiać sterowanie kamera sufitową w zakresie 
właczenia/ wyłączenia kamery jej obrotu i regulacji zoom 

139.  
Widok podglądu sterowanej kamery ogólnej bezpośrednio na ekranie głównego 
panelu sterującego 

140.  Zapisywanie w jakości SD lub jakości Full - HD  

141.  
Zarządzanie obrazem - dystrybucja za pomocą ekranu dotykowego głównego panela 
sterującego w Sali operacyjnej. Wybór źródła do wyświetlenia.  

142.  Możliwość podłączenia mobilnego źródła wideo na Sali operacyjnej.  

143.  

Dedykowane gniazdo optyczne zamontowane w kolumnie chirurgicznej, umożliwiające 
podłączenie mobilnego źródła wideo. Każde gniazdo wyposażone w kabel 
światłowodowy odporny na uszkodzenia mechaniczne. Kabel o długości min, 4,5 m 
pozwalający na połączenie enkodera dla zewnętrznego źródła typu np: laparoskop. 

144.  
Wybór obrazu video, który ma być przesyłany do sali operacyjnej z poziomu ekranu 
dotykowego z sali operacyjnej.  

145.  Sterowanie wentylacją - po spełnieniu dodatkowych wymagań 

146.  Sterowanie wentylacją na Sali operacyjnej w zakresie regulacji temperatury, 
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wilgotności i pracy trybu central wentylacyjncyh ( wymagany protokoł komunikacyjny 
dla AKPiA Modbus RTU) 

147.  Sterowanie oświetleniem ogólnym - po spełnieniu dodatkowych wymagań 

148.  
Możliwość sterowania z systemu zintegrowanego oświetlenia ogólnego na Sali 
operacyjnej (lampy muszą zosawać wyposażone w niezależne sterowniki DALI) 

149.  Sterowanie lampą operacyjną 

150.  

Sterowanie lampą operacyjną właczanie, wyłączanie, tryby pracy oraz natężenie 
światła 
(producent lamp musi udostępnić protokoły komunikacyjne wraz z opisem oraz dostęp 
do sterownika) 

151.  Sterowanie drzwiami automatycznymi 

152.  
Sterowanie drzwiami automatyczymi na Sali operacyjnej (producent automatu musi 
zapewnić styk bezpotencjałowy oraz dostęp do sterownika) 

153.  Integracja 

154.  
Możliwość poźniejszej integracji z systemem szpitalnym HIS/RIS/PACS 
(na etapie postępowania integracja poza zakresem) 

155.  Prerecording - nagrywanie z kilkusekundowym wyprzedzeniem 

156.  
Funckja umożliwia zapis ostatniej pięciosekundowej pętli zarejestrowanej przed 
naciśnięciem przycisku nagrywania. 

157.  Okablowanie  

158.  
Wymagane okablowanie światłowodowe i miedziane pomiędzy każdą salą operacyjną i 
serwerownią. Dodatkowe okablowanie pomiędzy serwerownią a salą audytoryjną oraz 
między serwerownią i pomieszczeniem lekarzy.  

159.  Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem oceny tras kablowych  

160.  Monitor 26" medyczny 2szt na salę. 

161.  typ matrycy:TFT AM LCD (LED backlight) 

162.  Powierzchnia użyteczna: 576 x 324 mm (22.7” x 12.8") 

163.  Format obrazu: 16:9 

164.  Rozdzielczość: 1920 x 1080 

165.  Wielkość pikselu:0.3 mm 

166.  Ilość kolorów: min 1 bilion 

167.  Kont widzenia: 178° 

168.  jasność:450 cd/m² (typ.) 

169.  kontrast:1400:1 

170.  Kolor obudowy: biały 

171.  Frontowy panel: szkło 

172.  
Wideo Input:DVI-I Single link (with HDMI support)  
RGBS / YPbPr (4xBNC)  
S-video (4-pin Mini DIN)  
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Composite video (1xBNC)  
3G-SDI (1xBNC)  
VGA (on DVI-I)  
DisplayPort (VESA std 1.1a)  
Nexxis MNA-120 decoder (for uncompressed video-over-IP)  
(proszę o dołączenie karty katalogowej produktu potwierdzającej spełnienie 
parametrów) 

173.  

Wyjścia obrazowe: DVI-D x1  
S-video (4-pin Mini DIN)  
Composite video (1xBNC)  
3G-SDI (1xBNC)  

174.  

Wymagane poświadczenie aktualnym certyfikatem minimalnego dopuszczalnego 
zakresu temperatury pracy w zakresie 0-40 0C oraz poziomu dopuszczalnej wilgotności 
na poziomie minimum 10- 93 % dla monitorów montowanych w salach operacyjnych, 
dokument dołączyć do oferty 

175.  Waga:12.5 kg 

176.  Interfejs optycznej sieci 10Gb Ethernet SFP+ 

177.  
Certyfikaty: IEC60601 3rd Edition, CE, CULUS, DEMKO, CCC, IEC606011, UL606011, 
CSAC22.2 nr 6011M90, IEC6060112,EN55011 /CISPR 11, FCC CFR47 part 15 & 18/Class 
A, ROHS2, REACH, WEEE compliant 

178.  
Klasa produktu medycznego: Klasa I (dokument potwierdzający spełnienie dołączyć do 
oferty) 

179.  Monitor 40" zabudowany w ścianie 1szt na salę. 

180.  Powierzchnia użyteczna: 886 x 498 cm 

181.  Proporcje obrazu: 16:9 

182.  Jasność [cd/m2]min:  500 

183.  Kontrast: min. 3000:1 

184.  Kąty widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1) 

185.  Czas reakcji [ms]: 8 (grey-to-grey) 

186.  Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60 

187.  Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 60 Hz 

188.  Zgodność z normą DICOM - do zastosowań w medycynie 

189.  
Zgodność z normą DICOM Part 14 - do zastosowań w medycynie oraz CE (Medical 
Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, 

190.  
Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub 
dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego 
wyrobu 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zestawienie parametrów wymaganych dla sprzętu medycznego stanowi Załącznik nr 2 
do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymagania postawione w SIWZ. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Kapitał zakładowy: 78 111 000,00 zł 
Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 

KRS : 0000536731 
NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 

 
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 
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Pytanie 160 
W załączniku nr 2a do SIWZ Zamawiający w wymaganiach ogólnych pkt 3 wymaga aby panele systemowe 
lakierowane proszkowo posiadały atest PZH potwierdzający bakteriostatyczność farby z dodatkiem jonów. Zapis 
ten ogranicza konkurencyjność ponieważ firma HT Labor + Hospitaltachnik jest producentem, który zgodnie z 
przepisami UE posługuje się certyfikacją obowiązującą w całej Europie, a nie tylko w Polsce. 
 Poza tym stosowanie farby z dodatkiem jonów srebra jest tylko jednym ze sposobów wykonania powłoki 
antybakteryjnej i wskazuje jednego producenta, firmę ALVO. 
Czy zatem Zamawiający dopuści lakierowanie paneli wykazujące właściwości antybakteryjne potwierdzone 
certyfikatem europejskiej jednostki certyfikującej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania farby z dodatkiem jonów srebra o właściwościach 
bakteriostatycznych potwierdzony atestem PZH. 
 
Pytanie 161 
W załączniku nr 2a do SIWZ Zamawiający w pkt IV ppkt 32 wymaga aby panele systemowe lakierowane proszkowo 
posiadały atest PZH potwierdzający bakteriostatyczność farby z dodatkiem jonów. Zapis ten ogranicza 
konkurencyjność ponieważ firma HT Labor + Hospitaltachnik jest producentem, który zgodnie z przepisami UE 
posługuje się certyfikacją obowiązującą w całej Europie, a nie tylko w Polsce.  
Poza tym stosowanie farby z dodatkiem jonów srebra jest tylko jednym ze sposobów wykonania powłoki 
antybakteryjnej i wskazuje jednego producenta, firmę ALVO 
Czy zatem Zamawiający dopuści lakierowanie paneli wykazujące właściwości antybakteryjne potwierdzone 
certyfikatem europejskiej jednostki certyfikującej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania farby z dodatkiem jonów srebra o właściwościach 
bakteriostatycznych potwierdzony atestem PZH. 
 


