
         WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. JADWIGI 
 

w Opolu 
 
                     

   

ul. Wodociągowa 4   
45-221 OPOLE  

 
tel. 77 54 14 200; 
fax.77 54 14 237. 

 
e-mail:  
sekretariat@wszn.opole.pl 

www.wszn.opole.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    I S O  9 0 0 1  :  2 0 1 5 
 

                 I S O  1 4 0 0 1  :  2 0 1 5 
    

 I S O  2 2 0 0 0  :  2 0 0 5 
 

I S O / I E C  2 7 0 0 1  :  2 0 13 
            

    P N - N - 1 8 0 0 1 : 2 0 0 4 

 

 

NCAGE 

    0913H 

 

 

 

 

Nr i data umowy o dofinansowanie 
projektu  

w ramach RPO WO 2014 – 2020 w 
ramach: 

Działanie 10.1 – Infrastruktura społeczna 
na rzecz wyrównania nierówności w 
dostępie do usług Poddziałanie 10.1.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

Umowa nr: RPOP.10.01.01-16-0036/17-00 z dnia 26 
lipca 2018  

  

 

Nr projektu RPOP.10.01.01-16-0036/17 

Nazwa projektu 

„Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych 

poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny 

Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej 

opieki medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym 

Zespole Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu –

etap II” 

Opole, 2018-12-11 
DAT/226/167/2018 
P/26/2018 
 

      
    Do wszystkich Wykonawców postępowania  
       P/26/2018 

 
 

PYTANIA       I      ODPOWIEDZI    NR 1       DO     SIWZ 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w związku  
z otrzymanymi zapytaniami do SIWZ działając (na podstawie art. 38 ust 1 i 2) ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), niniejszym wyjaśnia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nr P/26/2018 pn. „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych 
poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z 
pododdziałem intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole 
Neuropsychiatrycznym im. św. Jadwigi w Opolu – etap II” 

 

Pytanie 1  

Dotyczy zadania nr. 4 – System Ogrzewania Pacjenta 

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby w skład Systemu 
Ogrzewania Pacjenta wchodziły 2 koce podłączane do jednej jednostki kontrolnej oraz materac 
podłączany do osobnej jednostki kontrolnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Ad. 1 Tak 

  

 



Pytanie 2 
Dotyczy zadania nr 4 – pozycja nr. 6 
    Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające obsługę do 3 akcesoriów jednocześnie (w zależności od 
ich wielkości)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Ad. 2 Tak 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zadania nr 4 – pozycja nr. 20 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie wymaganego rozmiaru koca. Zamawiający wymaga 
koca o rozmiarze 1660 mm x 800mm i wadze 1,5kg, czy też koca o rozmiarze 1660 mm x 1200 mm i wadze 2,2 
kg? 
Ad. 3 Zamawiający wymaga koca o rozmiarze 1660 mm x 800mm i wadze 1,5kg 
 
Pytanie 4 
Zadanie 1 – VIDEOLARYNGOSKOP  
Z uwagi na zapis w pkt. 9 „Urządzenie gotowe do użytku natychmiast po włączeniu” prosimy o uściślenie czy 
Zamawiający wymaga dostarczenia łyżek wraz z videolaryngoskopem? 
Jeśli tak, proszę o podanie rozmiarów i ilości wymaganych łyżek oraz czy oferowane łyżki mają być 
wielorazowego czy jednorazowego użytku? 
Ad. 4 Tak, Videolaryngoskop z łyżkami wielokrotnego użytku , rozmiar 2-1 szt.; rozmiar 3-2 szt.; rozmiar 4-
1szt. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy: Zadanie 1, Videolaryngoskop 
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności Videolaryngoskop, który  wykorzystuje jasne światło LED 
i miniaturową kamerę do wizualizacji okolic krtani i wejścia do tchawicy o następujących parametrach:  
- Kamera: CMOS  
- Ekran: 2,5` LCD  
- Bateria: 3,7V Litowo-jonowa  
- Czas pracy na baterii: ~3h  
- Czas ładowania: <4h  
- Ilość cykli ładowania: >300 razy  
- Temperatura pracy: - 5 do ~50 st. C  
- Wilgotność podczas pracy: 10% - ~90%   
- Wyposażenie: Videolaryngoskop VL-300, ładowarka i kabel zasilający, VideoLyzka dla dorosłych, instrukcja 
obsługi 
Ad. 5 Tak 
 
Pytanie 6 
Zadanie 1 Videolaryngoskop  
 
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne videolaryngoskop renomowanej firmy o następujących 
parametrach : 
- videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD 2,4 cala ustawionym w stałej pozycji 
umożliwiającej dobrą widoczność podczas intubacji, z powłoką antyrefleksyjną, 
- adapter wielorazowego użytku wyposażony w tor wizyjny z kamerą CMOS i źródło światła LED 
- zasilany typowymi dostępnym powszechnie 3 bateriami AAA o czasie działania 80 minut, co jest rozwiązaniem 
bardziej ekonomicznym niż stosowanie specjalizowanych baterii litowo-jonowych oferowanych wyłącznie przez 
producenta , w zestawie 4 komplety baterii zapewniające czas pracy 320 min 
- z wizualnym wskaźnikiem informującym za pomocą zielonej świecącej diody o możliwości wykonania intubacji 
bez konieczności wymiany baterii oraz informowaniu za pomocą świecącej światłem przerywanym diody 
czerwonej o konieczności wymiany baterii przed wykonaniem intubacji, 
-dostępne łyżki jednorazowego użytku czyste mikrobiologicznie, wyposażone w kanał prowadzący rurkę 
dotchawiczą, co znakomicie ułatwia intubację i eliminuje konieczność stosowania prowadnic oraz łyżki 
standardowe w  rozmiarze 1, 2 i 3 , w tym łyżki oznaczone przez producenta numerem 3, które dzięki specjalnej 
krzywiźnie umożliwiają skuteczną intubację klasyczną jak i trudną intubację, w tym pacjentów u których 
wymagane jest stosowanie "klasycznych" łyżek w rozmiarze 4, 
- waga wyświetlacza z bateriami 130 g, waga łyżki kanałowej 48 g 



- videolaryngoskop z systemem gospodarowania energią , wyłączającym urządzenie po 1 min od odłożenia na 
nieruchomą powierzchnię, 
- wbudowany port Micro-USB do przesyłania obrazu 
- z wbudowanym automatycznym balansem bieli 
- Videolaryngoskop jest trwały i odporny na mycie i dezynfekcję chusteczkami do dezynfekcji lub 70 % alkoholem 
izopropylowym, 
- w zestawie 60 szt. łyżek czystych mikrobiologicznie z kanałem lub standardowe do wyboru przez 
Zamawiającego wykonanych z ABS i poliwęglanu, etui do przechowywania urządzenia. 
Ad. 6 Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 7 
Zadanie 4 – SYSTEM OGRZEWANIA  PACJENTA   
 
Prosimy o podanie, czy Zamawiający wymaga łącznie 3 zestawów, gdzie jeden zestaw składa się z : 

1) jednostki kontrolnej oraz koca 
2) jednostki kontrolnej oraz materaca? 

Ad. 7 Zgodnie z SIWZ 
 
 
Prosimy o dopuszczenie systemów grzewczych, różniących się nieznacznie poszczególnymi parametrami, od 
opisanych w specyfikacji. Prosimy o dopuszczenie: 
I  Parametry oferowane – KOC 

L.P Parametr /warunek 

1. 
System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: 
- jednostka sterująca  
- koc grzewczy  

2. 
System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału 
wody lub powietrza. 

3. Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym elementem grzewczym  

4. 
Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub 
postawienia. 

5. Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt  do przenoszenia 
6. Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C. 

7. 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej, aktualnej oraz temperatury ciała pacjenta (w 
przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego). 

8. 
Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny 
wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania 

9. Wymiary koca: 180 x 80 cm (±0,5 cm) lub 150 x 80 cm  

10. 
Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z 
możliwością jednoczesnego podłączenia jednego czujnika do jednego monitora, w kpl. jeden czujnik 
wielokrotnego użytku dla dorosłych. 

11. Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim. 
12. Koc przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. 
13. Koc ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepło do otoczenia). 

14. Koc przezierny dla promieni RTG. 
15. Koc posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe  zabezpieczające przed przedostaniem się płynów. 

16. 
Koc wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony 
do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej. 

17. Niskie napięcie zasilania materaca max 24V. 

18. 
Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami  
do monitorowania wg normy EN60601-1-2. 

19. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach.  
20. System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych. 

21. 

Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i 
BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz 
punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 
Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. 



22. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 

 
 
II  Parametry oferowane - MATERAC 

L.P Parametr /warunek 

23. 
System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się z: 
- jednostka sterująca  
- materac grzewczy  

24. 
System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału 
wody lub powietrza. 

25. 
Jednostka sterująca z możliwością podłączenia  
i niezależnego sterowania jednym elementem grzewczym  

26. 
Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu lub 
postawienia. 

27. Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt  do przenoszenia 

28. 
Możliwość regulacji temperatury w zakresie  
min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C. 

29. 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej, aktualnej oraz temperatury ciała pacjenta (w 
przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego). 

30. 
Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu grzewczego; automatyczny 
wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania 

31. Wymiary materaca: 80 x 50 cm (±0,5 cm) lub 120 x 50 cm 

32. 
Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym powierzchniowym z 
możliwością jednoczesnego podłączenia jednego czujnika do jednego monitora, w kpl. jeden czujnik 
wielokrotnego użytku dla dorosłych. 

33. Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim. 
34. Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. 

35. Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepło do otoczenia). 
36. Materac przezierny dla promieni RTG. 
37. Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe  zabezpieczające przed przedostaniem się płynów. 

38. 
Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę wiskoelastyczną o właściwościach 
równomiernie rozkładających ciężar ciała pacjenta i redukujących ucisk powierzchniowy.  

39. 
Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, 
przeznaczony do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej. 

40. Niskie napięcie zasilania materaca max 24V. 

41. 
Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami  
do monitorowania wg normy EN60601-1-2. 

42. Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o różnych wymiarach.  
43. System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych. 

44. 

Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i 
BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz 
punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: 
Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. 

45. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 

 
Pytanie 8 
Dotyczy: zał. nr 1E dla zadania nr 5  
Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym min. raz na 6 miesięcy wymagana jest kalibracja hemoglobiny za 
pomocą zewnętrznego kalibratora. Kalibracja ta nie jest uciążliwa dla użytkownika ponieważ całkowity proces 
kalibracji trwa nie dłużej niż 1 minutę. Dodatkowo dla wygody Zamawiającego umożliwiamy zlecenie wykonania 
tej kalibracji przez dedykowanego inżyniera serwisowego. 
Ad. 8 Tak, dopuści 
 
 
Pytanie 9 
Zadanie 6 – USG Anestezjologiczne. 
Ad. 7,8,9 



Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat USG typu laptop z monitorem LCD spełniającym wszystkie 
pozostałe parametry z punktów 7,8,9, zamocowanym na przegubie o przekątnej 15 cali? 
Ad. 9 Nie 
 
Pytanie 10 
Zadanie 6 – USG Anestezjologiczne. 
Ad. 88 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat USG typu laptop spełniający wszystkie pozostałe wymagania 
Zamawiającego bez możliwości współpracy z głowicą przezprzełykową? 
Ad. 10 Nie 
 
Pytanie 11 

Zadanie 1 – VIDEOLARYNGOSKOP 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności 

Videolaryngoskop o poniższych parametrach: 

1. Videolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi 

2. Kamera/Monitor 

I. Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala  

II. Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez 

komunikację WiFi 

III. Wewnętrzna pamięć umożliwiająca nagrywanie filmów o długości 30 min. 

IV. Możliwość przechowywania 10 godzin nagrań 

V. Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji 

VI. Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze 

VII. W pełni naładowany akumulator wystarczający na 4 godziny pracy monitora 

VIII. Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min 

3. Optyka 

I. Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o 

pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora 

II. Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej 

intubacji z optycznym torem wizyjnym 

III. Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką 

IV. W pełni naładowany akumulator wystarczający na 15 intubacji 

V. Automatyczne wyłączenie po 30 minutach 

VI. Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h 

VII. Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następujące po 30 dniach 

VIII. Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI 



IX. Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem 

4. Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz 

pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora 

5. Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do 

smatfonów) 

6. Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla kodowane kolorami. Nakładki wyposażone w kanał na rurkę 

intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic. - 100 szt w zestawie. 

7. Waga całego zestawu poniżej 300 g 

8. Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiający wykorzystanie telefonu jako 
monitora videolaryngoskopu 

Ad. 11 Zgodnie z SIWZ, łyżki wielorazowego użytku 
 

 
 
Dyrektor 

               /Krzysztof Nazimek/ 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 

Rozdzielnik: 

1. Bip; 

2. a/a. 

 


