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Biskupiec, dn. 19.10.2020 r. 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu  

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  

Tel. 89 715 63 13, fax 89 715 63 03  

E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl 

 

Wszyscy Wykonawcy  

 

znak sprawy: PN/12/20 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, sprzętu medycznego oraz mebli 

medycznych. 

 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843), przedstawia niniejszym 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, działając na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2020 r. do godz. 10:00. Termin 

otwarcia ofert tym samym zostaje przesunięty na dzień 23.10.2020 r. godz. 12:00.  

2. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 3 poz. 19, 20 - Pytanie: Zamawiający wymaga by 

oferowane urządzenia (aparat USG) posiadało aktywne licencje/moduły DICOM3.0. Tym samym 

prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał by oferowane urządzenie zostało 

skonfigurowane w min. systemie archiwizacji PACS działającym w pracowni ZDO, zapewniając 

tym samym pełny dostęp do wyników badań zgodnie z wymaganiami przepisów EDM? - prosimy 

również o podanie dostawcy systemu archiwizacji PACS (nazwa, model). Prosimy także o 

informację czy Zamawiający jest w posiadaniu stosownych wolnych licencji DICOM dla 

podłączanych urządzeń diagnostycznych po stronie systemu PACS, oraz czy ewentualne koszty 

integracji (licencji wraz z usługami serwisowymi) dla w/w aparatów ponosić będzie Zamawiający 

czy Wykonawca?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by oferowane urządzenie zostało skonfigurowane w 

systemie archiwizacji PACS. Obecnie dostawcą systemu archiwizacji PACS jest firma 

SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (ARPACS 10.50.68.11287). Zamawiający nie posiada 

wolnych licencji DICOM. Koszty licencji wraz z usługami serwisowymi dla w/w aparatu ponosić 

będzie Wykonawca.  

3. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 3 poz. 38 - Pytanie: Czy Zamawiający dopuści 

aparat renomowanego producenta, który posiada zakres PRF dla Dopplera Kolorowego: min. 0,1 

KHz – 19,5 KHz?  

Odpowiedź: Tak.  



 
 

 

Strona 2 z 3 

4. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 - Pytanie: Prosimy o możliwość zaoferowania 

wózka anestezjologicznego o poniższych parametrach: 

 Wózek anestezjologiczny składający się z podstawy mobilnej, korpusu z szufladami, blatu i 

wyposażenia dodatkowego 

 Korpus i szuflady wykonane z blachy stalowej z powłoką epoksydową, która zapewnia 

optymalną odporność na zarysowania i korozję (przyczepność powłoki testowana zgodnie z 

normą UNI EN ISO 2409), lakierowanej proszkowo. Fronty szuflad wykonane z estetycznego 

tworzywa sztucznego 

 Wyposażony w 3 szuflady, każda szuflada o wysokości frontu 225 mm, z wewnętrznymi 

segregatorami 

 Wymiary wózka bez dodatkowych elementów wyposażenia (wys. x szer. x głęb.): 1080 x 720 

x 610 mm 

 Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka. Podstawa 

wózka z estetyczną tworzywową osłoną oraz odbojnikami nad kołami, czterema kółkami o 

średnicy 150 mm w tym dwa z hamulcami 

 W szczycie wózka po jednej stronie podwójny pojemnik na worek na odpadki o pojemności 

14 litrów 

 Uchwyt na opakowanie z rękawiczkami  

 Uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia 

 W szczycie po drugiej stronie wózka wysuwany blat 

 Uchwyty do otwierania szuflad umieszczone na całej szerokości szuflady, wyposażone w 

duże, przezroczyste, tworzywowe listwy do oznaczenia zawartości szuflady 

 Możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad – 6 kolorów do wyboru 

 Blat z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na ograniczoną przestrzeń na salach 

chorych oraz zbyt duże wymiary wózka w porównaniu z podanymi w ‘Arkuszu informacji 

technicznych’.  

5. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 i 5 - Pytanie: W związku z tym, iż wyroby jakie 

są wymagane w SIWZ w pakiecie 4 i 5 nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy 

o wyrobach medycznych, prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na te produkty bez 

deklaracji zgodności CE, gdyż producent nie wystawia dla nich takiego dokumentu oraz bez 

dokumentów potwierdzających zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z uwagi, że nie są to 

wyroby medyczne nie dokonuje się dla nich wyżej wymienionego zgłoszenia i powiadomienia.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia deklaracji zgodności oraz poświadczenia zgłoszenia 

lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania tylko w stosunku 

do oferowanych wyrobów medycznych. Zamawiający wymaga aby produkty zaoferowane 

w Pakiecie 5 były wyrobami medycznymi, natomiast w Pakiecie 4 nie postawił takiego 

wymagania. 

6. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 5 poz. 30, 48, 64 - Pytanie: Zamawiający w tabeli 

parametrów wskazał, że fronty mają być „malowane proszkowo z zastosowaniem farb 

z  dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych”. Mając na uwadze, że 

oferowane wyroby przeznaczone są do pomieszczeń czystych a więc do miejsc wymagających 

wysokiej aseptyki, czy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma przedłożyć dokument 

z badania aktywności antybakteryjnej zastosowanej farby potwierdzający jej bakteriostatyczne 

właściwości?  

Odpowiedź: Tak.  
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Zamawiający informuje, że niezwłocznie udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na pozostałe pytania 

dotyczące SIWZ złożone przez Wykonawców w toku niniejszego postępowania. 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. 

Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają 

w mocy.  

Z A T W I E R D Z I Ł: 

DYREKTOR 

SZPITALA POWIATOWEGO 

im. Jana Mikulicza w Biskupcu 

mgr Marta Maciejewska 

Biskupiec, dn. 19.10.2020 r. 

 

W załączeniu: 

 aktualny ‘Arkusz informacji technicznych 5 - Stoliki i wózki ze stali nierdzewnej’.  
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