
                                                                                    Poznań, dnia 04 maja 2017 r. 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU 
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu 
operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka 
specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 1 SIWZ – APARAT DO ZNIECZULENIA Z
RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM

Poz. nr 13  - Lampa zabiegowa sufitowa – 1 szt.  

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji  kopuły zwartej na
kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi
przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja
łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 4 i 6 tabeli technicznej. 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji  kopuły zwartej na
kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi
przestrzeniami  pomiędzy  trzema  segmentami  ułatwiającymi  pracę  nawiewu  laminarnego  (konstrukcja
łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 4 i 6 tabeli technicznej.
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową ze źródłem światła w technologii
energooszczędnych i wysokowydajnych diod LED w postaci kilku matryc składających się na kopułę?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której kopuła wyposażona jest w
6  modułów  świetlnych:  po  16  diod  LED  w  pięciu  segmentach  zewnętrznych  oraz  w  jednym  module
środkowym 15 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

5. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  posiadającą  matrycę  diodowe
składające się z 95 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  



6. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  w  której  kopuła  wyposażona  jest  w  4
moduły świetlne: po 16 diod LED w trzech segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 9
diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

7. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  posiadającą  matrycę  diodowe
składające się z 57 diod LED? Dotyczy punktu 6 i 7 tabeli technicznej.
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obudowa kopuł wykonana jest ze
stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło
– podane rozwiązanie jest nieistotne dla walorów użytkowych lampy?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

9. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  posiadającą  natężenie  światła
wynoszące 130 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego)?
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową z stałą temperaturą barwową na
poziomie 4300 K?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie
tuby  imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 45%?
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie
tuby  imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 67%?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której średnica czaszy wynosi
76,4 cm wliczając obwód pięciu rączek umieszczonych na obwodzie kopuły?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

14. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  w  której  średnica  czaszy  nie
wliczając rączek wynosi 70,4 cm?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

15. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  kopułą  wyposażoną  w  trzy
uchwyty rozmieszczone na obwodzie kopuły?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

16. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  wysięgnikiem  na  monitor  z
uchwytem do mocowania monitora 21,5 ‘’?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

17. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  panelem  sterowania
zlokalizowanym  przy  czaszy,  na  przegubie  dwuczęściowej  obejmy  kopuły  mocowanej  do  ramienia
uchylnego? Dotyczy punktu 14 i 15 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

18. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  regulowaną  średnicą  pola
bezcieniowego od 18 do 32 cm?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

19. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  regulowaną  średnicą  pola
bezcieniowego od 16 do 28 cm?
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

20. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  panelem  sterowania
posiadającym  włącznik/wyłącznik  zasilania,  zlokalizowanym  przy  czaszy,  na  przegubie  dwuczęściowej
obejmy kopuły mocowanej do ramienia uchylnego?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której żywotność światła wynosi
40 000 godzin?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  



22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi
135W?

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi

95W?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lampa zabiegowa syfitowa – 2 szt. 

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji  kopuły zwartej na
kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z wolnymi
przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja
łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 27 i 28 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową o konstrukcji  kopuły zwartej na
kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi
przestrzeniami  pomiędzy  trzema  segmentami  ułatwiającymi  pracę  nawiewu  laminarnego  (konstrukcja
łatwa do utrzymania w czystości), bez podziału na pół? Dotyczy punktu 27 i 28 tabeli technicznej.
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową ze źródłem światła w technologii
energooszczędnych i wysokowydajnych diod LED w postaci kilku matryc składających się na kopułę?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której kopuła wyposażona jest w
6  modułów  świetlnych:  po  16  diod  LED  w  pięciu  segmentach  zewnętrznych  oraz  w  jednym  module
środkowym 15 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

28. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  posiadającą  matrycę  diodowe
składające się z 95 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

29. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  w  której  kopuła  wyposażona  jest  w  4
moduły świetlne: po 16 diod LED w trzech segmentach zewnętrznych oraz w jednym module środkowym 9
diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

30. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  posiadającą  matrycę  diodowe
składające się z 57 diod LED? Dotyczy punktu 28 i 29 tabeli technicznej.
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której obudowa kopuł wykonana jest ze
stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło
– podane rozwiązanie jest nieistotne dla walorów użytkowych lampy?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
32. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  posiadającą  natężenie  światła

wynoszące 130 000 lux (mierzone w odległości 1 m od pola roboczego)? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie
tuby  imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 45%?
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pozostała jasność na dnie
tuby  imitującej głębokie pole operacyjne wynosi 67%?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której średnica czaszy wynosi
76,4 cm wliczając obwód pięciu rączek umieszczonych na obwodzie kopuły?
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

                     
                  



36. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  w  której  średnica  czaszy  nie
wliczając rączek wynosi 70,4 cm?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

37. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  kopułą  wyposażoną  w  trzy
uchwyty rozmieszczone na obwodzie kopuły?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

38. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  panelem  sterowania
zlokalizowanym  przy  czaszy,  na  przegubie  dwuczęściowej  obejmy  kopuły  mocowanej  do  ramienia
uchylnego? Dotyczy punktu 38 i 39 tabeli technicznej.
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 

39. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  regulowaną  średnicą  pola
bezcieniowego od 18 do 32 cm?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

40. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  regulowaną  średnicą  pola
bezcieniowego od 16 do 28 cm?
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

41. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegowa  sufitową  z  panelem  sterowania
posiadającym  włącznik/wyłącznik  zasilania,  zlokalizowanym  przy  czaszy,  na  przegubie  dwuczęściowej
obejmy kopuły mocowanej do ramienia uchylnego?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której żywotność światła wynosi
40 000 godzin?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi
135W?
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegowa sufitową w której pobór mocy czaszy wynosi
95W?
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Poz. nr 15 Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie
 

45. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  szpitalne  o  konstrukcji  wykonanej  ze  stali  węglowej
lakierowanej proszkowo na systemie zbliżonym do trapezowego tj. dwóch zestawów płaskich wsporników
z  przegubami  podpierających  leże  w  8  punktach  dla  zapewnienia  maksymalnej  stabilności  leża  przy
maksymalnym obciążeniu w trakcie transportu z normą IEC 60601-2-52? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
46. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania łóżko szpitalne w którym oba szczyty poruszają się  wraz z

leżem w trakcie zmiany jego wysokości? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wyjmowane od strony
nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad
przed wypadnięciem w trakcie transportu? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem

do ich składania łatwo dostępnym dla personelu, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej
części poręczy od strony głowy pacjenta na wysokości leża, na ergonomicznej wysokości, utrudniającej
otwarcie barierek samodzielnie przez pacjenta? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem

do ich składania łatwo dostępnym dla personelu, wbudowanym w górną poprzeczkę/wspornik w górnej
części poręczy od strony głowy pacjenta? 

                     
                  



NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione płaskimi

panelami z siatki, mocowanymi na stałe? Dotyczy punktu 5 oraz 7 tabeli technicznej.  
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające segmenty leża wypełnione płaskimi
panelami metalowymi, mocowanymi na stałe? 

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z wypełnionym panelami tworzywowymi z płyty

HPL łatwymi w dezynfekcji, o grubości 5 mm w tym segment przedłużający leże? Dotyczy punktu 5 oraz 7
tabeli technicznej. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z leżem wypełnionym panelami mocowanymi

na stałe? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

54. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  szpitalne  bez  elektronicznego  systemu  kontroli  kąta
nachylenia oparcia 30 i 45 stopni tj. funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 i
45 stopni przy unoszeniu i ustawieniu pozycji krzesła kardiologicznego? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
55. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania łóżka szpitalne  wyposażone w ramie  w poziomicę zamiast

wskaźnika kątowego nachylenia oparcia o leża w stopniach? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez wskaźnika kątowego nachylenia oparcia o
leża w stopniach? 

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
57. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  szpitalne  z  centralnym  systemem  hamowania

obsługiwanym czterema dźwigniami umieszczonymi przy każdym kole? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

58. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  szpitalne  z  centralnym  systemem  hamowania
obsługiwanym jedną dźwignią? 

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
59.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot przewodowy dla pacjenta

bez podświetlanych przycisków? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel sterowania z
czytelnymi piktogramami z wyróżnionymi kolorystycznie pozycjami antyszokową oraz CPR, bez podziału na
pola o różnej kolorystyce? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w centralny panel sterowania bez

podświetlanych przycisków? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające sygnalizację włączenia zasilania,
czyli sygnalizację gotowości łóżka do pracy jednak bez sygnalizacji samego podłączenia do sieci? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
63. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżko  szpitalne  nie  posiadające  sygnalizacji  włączenia

zasilania? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowitą 960 mm? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją wysokości leża w zakresie od 350 do
810 mm? Oferowany zakres regulacji jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  



66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie
od 0 do 74 stopni?

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 10

stopni? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 44
stopni? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z segmentem oparcia pleców wyposażonym w

siłownik  elektryczny,  który  stabilizuje  ruch  oparcia  w dół  po  użyciu  funkcji  CPR co  zabezpiecza  przed
uderzeniem w ramę? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230

kg? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające możliwość przedłużania leża o 20

cm? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające materac z pokrowce odpinanym na

dłuższym i krótszym boku – na kształt litery L? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac medyczny jednostronny
o zwiększonej sprężystości, dostosowany do wagi ciała pacjenta na poziomie 180 kg, (wykonany z pianki o
jednakowej  gęstości  na całej  powierzchni)  posiadający  konstrukcję w postaci  wycięć  w kształcie gofra
jednolitą  na  całej  powierzchni  powodujące  równomierny  rozkład  sił  nacisku  na  powierzchnię  ciała
pacjenta, niwelując w ten sposób koncentrację nacisku na wystające, najbardziej predysponowane miejsca
na powstanie odleżyn, pokryty pokrowcem materaca zapinany na zamek z listwą chroniącą zamek przed
przeciekaniem, wykonany z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej - materiał posiada właściwości
barierowe,  jest  odporny  na  przesiąkanie  krwi,  przenikanie  cząstek  wirusowych  i  bakterii,  wycięcia  na
powierzchni  materaca  w  połączeniu  z  paroprzepuszczalną  membraną  pokrowca  zapewniają  dobra
wentylację  między  materacem  i  powierzchnią  ciała  pacjenta,  zmniejszają  poziom  wilgoci,  przez  co
ograniczają ryzyko powstawania odleżyn, zamiast materaca opisanego w SIWZ? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz. nr 27 – Stół do przygotowania pacjenta 

74. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy posiadający listwy akcesoryjne umieszczone po
obu stronach blatu w  segmencie oparcia pleców, siedziska, podnóżków oprócz segmentu głowy? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
75. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją blatu do pozycji Trendelenburga w

zakresie do 25 stopni? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją blatu do pozycji Trendelenburga w
zakresie do 12 stopni? 

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
77. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  zabiegowy  z  regulacją  blatu  do  pozycji  anty-

Trendelenburga w zakresie do 12 stopni? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

78. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  zabiegowy  z  regulacją  segmentu  oparcia  pleców  w
zakresie od -40 do +80 stopni? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  



79. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  zabiegowy  z  regulacją  segmentu  oparcia  pleców  w
zakresie od -30 do +70 stopni? NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w miękkie materace wykonane z
pianki poliuretanowej spienionej pokrytej materiałem antystatycznym, odejmowane z blatu stołu? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace domieszki aktywnego

srebra redukującego bakterie? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez uchwytu na papier w rolce od strony głowy
pacjenta pod leżem? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez poręczy bocznych? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
84. Prosimy o ujednolicenie wymogu dotyczące dopuszczalnego obciążenia stołu wynikającej z punktu 3 oraz

19 tabeli technicznej. 
ZGODNIE Z SIWZ - 180KG

Poz. nr 29 – Stół zabiegowy 

85.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego długość wynosi 2000 mm? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 590
do 1070 mm z materacem? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w zakresie od 600

do 1000 mm z materacem? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

88. Czy Zamawiający  dopuści  do zaoferowania stół  operacyjny  z  regulacją przechyłu Trendelenburga oraz
anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
89. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za

pomocą mechanizmu zapadkowego? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

90. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka ręcznie za
pomocą mechanizmu zaciskowego? 

NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
91. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  z  regulacją  przechyłów  bocznych  blatu  w

zakresie +/- 25 stopni? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

92. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  z  ergonomiczną  podstawą  przejezdną  na
czterech pojedynczych kołach o średnicy 80 mm (dwa koła obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie
stołem), umożliwiająca częściowe wsunięcie stóp operatora? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
93. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  bez  wskaźnika  poziomu  naładowania

akumulatorów na pilocie? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

94. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą z centralną blokadą
w postaci czterech elektrohydraulicznie wysuwanych stopek, uruchamianą z pilota? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
95. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  bez  przycisku  zmiany  orientacji  ułożenia

pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków? 

                     
                  



NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA
96. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  z  ergonomiczną  podstawą  przejezdną  na

czterech kołach z których dwa koła są obrotowe w celu ułatwienia manewrowanie stołem zamiast koła
kierunkowego do jazdy na wprost? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
97. Czy Zamawiający dopuści,  aby stół operacyjny posiadał  elementy blatu wykonane ze stopu aluminium

anodowanego,  a podstawa i  kolumna pokryte  stalą  nierdzewną? Aluminium anodowane jest  również
metalem nierdzewnym, z  grupy metali  lekkich,  a  więc  nie  ma różnicy  w trwałości  antykorozyjnej  obu
metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal nierdzewna blat z aluminium
anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej konstrukcji odlewów przenosi większe
obciążenia. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
98. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  posiadający  dodatkowy  panel  sterujący

umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie z wyłączeniem jedynie funkcji flex/reflex oraz
poziomowania blatu jednym przyciskiem? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
99. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  wyposażony  w  podnóżki  z  możliwością

rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

100. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  wyposażony  w  miękkie  materace
wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
101. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  wyposażony  w  miękkie  materace

posiadające  właściwości  antybakteryjne,  przeciwgrzybiczne  oraz  przeciwodleżynowe,  poświadczone
stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki  aktywnego srebra redukującego bakterie
Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
102. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz. nr 30 – Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia 

103. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu
metalowy reling z metalowymi haczykami na ręczniki? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
104.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad oraz półki

pomiędzy szufladami o wysokości 130 mm? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

105. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na szklankę? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

106. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której boczne krawędzie blatu
nie są zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  



107. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  szafkę  przyłóżkową  w  której  szuflada  górna
wyposażona jest w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na
2 części? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
108.Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  szafkę  przyłóżkową  posiadającą  szerokość  550  mm  oraz

szerokość z blatem bocznym 630 mm? 
NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

109. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą dolną z uchwytem na
butelki bez możliwości jego demontażu? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
110. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 445 mm? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
111. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolna szufladą

metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) z dostępem do półki od frontu szafki? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

112. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z mechanizmem unoszenia oraz
zwalniania  blatu  bocznego  umieszczonym  w  górnej  metalowej  części  –  podporze  blatu,  w  postaci
przycisku, nie wymuszając koniczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
113. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu bocznego

osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której  boczne krawędzie blatu nie są
zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C? 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

114. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym posiadającym w
górnej krawędzi wycięty uchwyt niewystający poza obrys blatu? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze
od opisanego w SIWZ. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
115.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą tylko 4 koła? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
116. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła o średnicy 50

mm? TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
117. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której piąte koło do stabilizacji

blatu bocznego znajduje się na końcu poziomego wspornika sprężyny gazowej zwiększając stabilność całej
szafki? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Poz. nr 42 – System zarządzania AV sal operacyjnych 

118. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który nie jest produktem medycznym? Żadne
przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby taki system był wyrobem medycznym – jedynie producent
deklaruje czy tego typu system będzie kwalifikowany jako produkt medyczny – nie jest to produkt służący
do leczenia. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
119. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji sterowania oświetleniem ogólnym

oraz kamerą? Obraz z kamery jest wkomponowany w system i nie ma potrzeby sterowania kamerą która
jest montowana na suficie. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
120. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji dokonywania notatek głosowych? Z

praktyki wiadomo, iż personel nie będzie dokonywał żadnych notatek głosowych w trakcie zabiegu. 

                     
                  



TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
121. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu z transmisją za pomocą przewodów sieciowych

LAN cat.6 co jest rozwiązaniem również wystarczającym i nie stwarzającym wielu technicznych problemów
jak światłowody? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
122. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  systemu  posiadającego  inne  rozwiązanie  w  celu

archiwizacji niż macierz osobną dla każdej Sali operacyjnej? Proponowane rozwiązanie również zapewnia
ciągłą archiwizację z dowolnych dwóch źródeł video. Prosimy także o podanie ilości sal operacyjnych dla
tego systemu – z opsiu macierzy wynika iż mają tom być 4 sale. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
123. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów z klasą szczelności na poziomie IP20? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
124. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostki sterującej posiadającej interfejsy 4xUSB 2.0

oraz 2 x Gigabit LAN co jest w zupełności wystarczające do sterowania systemem i nie ma konieczności aby
jednostka sterująca posiadał więcej wejść. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
125. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  jednostki  sterującej  posiadającej  kąt  widzenia

poziomo/pionowo 170/160 stopni  co jest wartością niewiele odbiegająca od wymaganej  i  nie mającej
wpływu na walory użytkowe jednostki? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
126. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  enkodera  który  nie  jest  urządzeniem  medycznym?

Żadne przepisy i ustawy nie nakładają obowiązku aby taki enkoder był wyrobem medycznym – jedynie
producent deklaruje czy tego typu urządzenie będzie kwalifikowane jako produkt medyczny – nie jest to
produkt służący do leczenia. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
127. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który posiada inną ilość, rodzaj i parametry

urządzeń niż wymieniona ilość enkoderów i dekoderów ale proponowane urządzenia oferują wymaganą
funkcjonalność?  Rodzaj  urządzeń i  ich  ilość  zależy  od  konstrukcji  systemu danego producenta  i  każdy
producent realizuje wybrane funkcje w odmienny sposób poprzez inne urządzenia o innych parametrach i
inną ich ilość. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
128. Prosimy o określenie dokładne ile  ma być sal  operacyjnych oraz ile  źródeł  video w każdej  Sali

będzie podłączone do systemu. 
ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ

129.Prosimy o określenie czy na każdej Sali operacyjnej mają być bo 2 monitory 26”? 
ZGODNIE Z SIWZ

130.Czy  Zamawiający  dopuszcza  monitor  posiadający  inną  ilość  i  rodzaj  wejść  i  wyjść  dostosowaną  do
wymagań  systemu  integracji  i  powiązanych  z  tym  monitorem  urządzeń?  Nie  ma  sensu  aby  monitor
posiadał wejścia i wyjścia które nigdy nie będą używane. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
131. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  monitora  posiadającego  wybrane  certyfikaty  z

wymienionych? Nie ma sensu aby monitor posiadał różne certyfikaty, które są absolutnie nieprzydatne w
systemie integracji i nic nie wnoszą – proponowany monitor jest wyrobem medycznym i to jest istotne w
przeciwieństwie do pozostałych certyfikatów. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
132. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  kamery  podsufitowej  o  innych  parametrach  niż

wymagane ale realizującą wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla
jednego dostawcy. TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  



133.Prosimy o określenie ile na jednej Sali  operacyjnej ma być kamer podsufitowych, zestawów mikrofonu
bezprzewodowego, kompletów głośników i wzmacniacza audio? 

ZZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ
134.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu mikrofonu bezprzewodowego o innych parametrach

niż  wymagane ale  realizującego wymagane funkcje?  Opisane wymagane rozwiązanie  jest  specyficzne
tylko dla jednego dostawcy. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
135. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  urządzenia  o  innych  parametrach  i  funkcjach  niż

wymagany  transkoder  ale  realizującego  wymagane  funkcje?  Opisane  wymagane  rozwiązanie  jest
specyficzne tylko dla jednego dostawcy. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
136. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  urządzenia  o  innych  parametrach  i  funkcjach  niż

wymagany switch światłowodowy ale realizującego wymagane funkcje w systemie integracji?  Opisane
wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko dla jednego dostawcy. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
137.Czy  wizja  lokalna  na  obiekcie  jest  obowiązkowa  przed  złożeniem  oferty?  Jeżeli  tak  to  prosimy  o

wyznaczenie miejsca i daty odbycia wizji lokalnej. 
Zgodnie z SIWZ

Poz. nr 43 – System zarządzania AV Sali endoskopowej 

138.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który nie jest produktem medycznym? Żadne przepisy i
ustawy nie nakładają obowiązku aby taki system był wyrobem medycznym – jedynie producent deklaruje
czy  tego  typu  system  będzie  kwalifikowany  jako  produkt  medyczny  –  nie  jest  to  produkt  służący  do
leczenia. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
139. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji dokonywania notatek głosowych? Z

praktyki wiadomo, iż personel nie będzie dokonywał żadnych notatek głosowych w trakcie zabiegu. 
TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

140. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu z transmisją za pomocą przewodów sieciowych
LAN cat.6 co jest rozwiązaniem również wystarczającym i nie stwarzającym wielu technicznych problemów
jak światłowody? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
141. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  enkoderów  i  dekoderów  które  są   urządzeniami

medycznymi?  Żadne  przepisy  i  ustawy  nie  nakładają  obowiązku  aby  takie  urządzenia  były  wyrobami
medycznymi – jedynie producent deklaruje czy tego typu urządzenia będą kwalifikowane jako produkty
medyczne – nie są to produkty służące do leczenia. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
142. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostki sterującej posiadającej interfejsy 4xUSB 2.0

oraz 2 x Gigabit LAN co jest w zupełności wystarczające do sterowania systemem i nie ma konieczności aby
jednostka sterująca posiadał więcej wejść. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
143. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  jednostki  sterującej  posiadającej  kąt  widzenia

poziomo/pionowo 170/160 stopni  co jest wartością niewiele odbiegająca od wymaganej  i  nie mającej
wpływu na walory użytkowe jednostki? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
144. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu, który posiada inną ilość, rodzaj i parametry

urządzeń niż wymieniona ilość enkoderów i dekoderów ale proponowane urządzenia oferują wymaganą

                     
                  



funkcjonalność?  Rodzaj  urządzeń i  ich  ilość  zależy  od  konstrukcji  systemu danego producenta  i  każdy
producent realizuje wybrane funkcje w odmienny sposób poprzez inne urządzenia o innych parametrach i
inną ich ilość. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
145.Prosimy o określenie  dokładne ile  ma być  sal  operacyjnych oraz  ile  źródeł  video w każdej  Sali  będzie

podłączone do systemu. 
ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ

146.Prosimy o określenie czy na każdej Sali operacyjnej mają być bo 2 monitory 26”? 
ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ

147. Czy Zamawiający dopuszcza monitor posiadający inną ilość i rodzaj wejść i wyjść dostosowaną do
wymagań  systemu  integracji  i  powiązanych  z  tym  monitorem  urządzeń?  Nie  ma  sensu  aby  monitor
posiadał wejścia i wyjścia które nigdy nie będą używane. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
148. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  monitora  posiadającego  wybrane  certyfikaty  z

wymienionych? Nie ma sensu aby monitor posiadał różne certyfikaty, które są absolutnie nieprzydatne w
systemie integracji i nic nie wnoszą – proponowany monitor jest wyrobem medycznym i to jest istotne w
przeciwieństwie do pozostałych certyfikatów. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
149. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitorów z klasą szczelności na poziomie IP20? 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
150.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery podsufitowej o innych parametrach niż wymagane ale

realizującą  wymagane  funkcje?  Opisane  wymagane  rozwiązanie  jest  specyficzne  tylko  dla  jednego
dostawcy. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
151. Prosimy  o  określenie  ile  na  jednej  Sali  operacyjnej  ma  być  kamer  podsufitowych,  zestawów

mikrofonu bezprzewodowego, kompletów głośników i wzmacniacza audio? 
ZGODNIE Z SIWZ. ZAMAWIAJĄCY OPISAŁ ILOŚĆ URZĄDZEŃ W ZAŁĄCZNIKU OPZ

152. Czy  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  zestawu  mikrofonu  bezprzewodowego  o  innych
parametrach niż wymagane ale realizującego wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest
specyficzne tylko dla jednego dostawcy. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
153.Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o innych parametrach i funkcjach niż wymagany

transkoder ale realizującego wymagane funkcje? Opisane wymagane rozwiązanie jest specyficzne tylko
dla jednego dostawcy. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

154. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez funkcji sterowania oświetleniem ogólnym
oraz kamerą? Obraz z kamery jest wkomponowany w system i nie ma potrzeby sterowania kamerą która
jest montowana na suficie. 

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

                     
                  


