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SR/XV-270-26(3)-SS/19           Poznań, dnia 01.08.2019 r. 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO 

TREŚCI SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej do Szpitala Miejskiego .im. F. Raszei w 

Poznaniu 

SR/XV-270-26-SS/19 
 

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), udziela 

odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej do Szpitala Miejskiego .im. F. Raszei w 

Poznaniu. 
 

PYTANIE: 

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szer. 

600mm x gł. 600mm x wys. 835mm, posiadające komorę o wysokości 530mm, ramiona rotacyjne 

wykonane ze stali nierdzewnej? 

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kosz na 10 par obuwia szpitalnego o wymiarach 

wys. 279mm x szer. 475mm x gł. 380mm? 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 13 programów w tym oddzielny program do 

obuwia operacyjnego, mikrochirurgii, anestezjologii, okulistyki, itp., specjalny 93˚C-10’ oraz 2 

dodatkowe programy do zdefiniowania wg potrzeb użytkownika (czasy cyki <30min.)? 

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy pompy 0,8kW, mocy grzania 8,5kW, mocy całkowitej 

9,3kW?  

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu „Wytwornica pary 4kW”? Myjnie-

dezynfektory przeznaczone do obuwia operacyjnego nie posiadają wytwornicy pary. 

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody na cykl płukania 10l? 

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Co Zamawiający ma na myśli w parametrze „pojemnik zbiornika 11 (litr)”? Oferowane urządzenie nie 

posiada zbiornika na wodę, świeża woda jest pobierana z sieci i podgrzewana w urządzeniu 

(urządzenie bez recyklingu wody). 

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

W placówkach medycznych coraz częściej używane jest obuwie operacyjne z wyjmowanymi 

wkładkami również poddawanym dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało 

możliwość mycia w jednym cyklu zarówno butów jak i wkładek do butów, umieszczanych na 

osobnym koszu w specjalnie przystosowanym do tego stelażu? 
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Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania min. 3 

preferowanych programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby 

wchodzenia w menu i listę programów? Urządzenie może być obsługiwane przez różne osoby i ważne 

jest aby obsługa była intuicyjna i nie dochodziło do pomyłek przy wyborze programów dostępnych z 

szerokiej listy. 

Pytanie nr 10– dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający wymaga, aby myjni była wyposażona konduktometr do pomiaru przewodności 

wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych? 

Zatrzymanie programu jeśli wymagana przewodność wody nie została osiągnięta ( wcześniej przed 

zatrzymaniem programu liczba serii płukania dodatkowego powtarza się (0-2) do wyboru). Ma to 

znaczący wpływ na bezpieczeństwo i kontrole poprawności właściwego przygotowania narzędzi do 

procesu sterylizacji. 

Pytanie nr 11– dotyczy pakietu nr 4 - Myjnia-dezynfekator do mycia i dezynfekcji butów tac i naczyń 

szpitalnych 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie  kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych 

oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z 

panelu sterowania? 

ODPOWIEDŹ: 

1) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

2) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

3) Zamawiający wymaga urządzenia o krótkim cyklu pracy wskazanym w SIWZ 

4) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 

5) Zamawiający nie wymaga wytwornicy pary. Zamawiający wymaga urządzenia o mocy nie 

przekraczającej 20kW 

6) Zamawiający wymaga zużycia wody na cykl płukania w maksymalnej ilości 2,6l 

7) Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską jest ,, pojemnik zbiornika 11 (litr)” ma być ,,pojemność 

zbiornika wody 11 litrów”  

8) Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  

9) Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  

10) Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  

11) Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga  

 

PYTANIE: 

Pakiet nr 2 - Videolaryngoskop intubacyjny - 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Videolaryngoskop o poniższych parametrach: 

 

Lp. Opis 

 

Parametry techniczne  

1 
Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami 

jednopacjentowymi 

 Kamera/Monitor 

2 Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej  2,8 cala  

3 
Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń 

poprzez komunikację WiFi 

4 Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min. 

5 Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań 
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6 Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji 

7 Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze 

8 W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 4 godziny pracy monitora 

9 Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min 

 

 Optyka 

10 
Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy 

informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora 

11 
Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia 

do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym 

12 Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką 

13 W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji 

14 Automatyczne wyłączenie po 30 min. 

15 Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h 

16 Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach 

17 Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI 

18 Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem 

 
 Jednorazowe nakładki / łyżki 

19 Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami 

19a 
Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 

7.0 do 8.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) 

19b 
Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 

6.0 do 7.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.) 

20 Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły 

21 
Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby 

stosowania prowadnic 

 
Stacja dokująca/ładowarka  

22 
Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć 

oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora 

 
Inne  

23 Waga całego zestawu 340 g 

24 

W skład kompletu wchodzi: 

- Kamera/Monitor - 1 szt. 

- Wielorazowa optyka - 2 szt. 

- Stacja dokująca - 2 szt. 

- Jednorazowe nakładki - 100 szt. 

25 
Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu 

jako monitora wideolaryngoskopu 

26 
Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB 

(np. do smatfonów) 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 


