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Łomża, 03.09.2018 r. 

Znak sprawy: KZp.2730.15.18 

 

Uczestnicy postępowania 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę fabrycznie 
nowych symulatorów wysokiej wierności do Centrum Symulacji Medycznej” (Znak 
sprawy: KZp.2730.15.18) 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem  608883-N-2018. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki                      

i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że w dniu 31.08.2018r wpłynęły wnioski o 

wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający 

wyjaśnia jak poniżej: 

 

Pytanie 1 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
33. Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej z regulacją siły natężenia   
Czy Zamawiający zmieni ten parametr na dodatkowo punktowany? Pozostawienie go w tej 
formie wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia złożenie ofert innym 
Wykonawcom..  
Wyjaśnienie:  
Zamawiający dokona punktowania parametru pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
56. Symulacja pobrania krwi z palca  
Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności symulację pobierania krwi z palca ale bez 
wypływu krwi? Pozostawienie zapisu w tej formie wskazuje na konkretnego producenta i 
uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom 
Wyjaśnienie:  
Zgodnie z zapisem w SIWZ wskazuje na SYMULACJĘ pobrania krwi z palca. 

 

Pytanie 3 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
61. Możliwość nagrywania odgłosów pacjenta (powiększanie istniejącej biblioteki głosów)  
Uważamy, że dwukierunkowa bezprzewodowa transmisja głosu w pełni pokrywa 
zapotrzebowania symulacji, pozwala na dowolne generowanie dźwięków ich modyfikację i 
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użycie w każdej chwili. 
Wobec Tego, czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności za wystarczającą dwukierunkową, 
bezprzewodową transmisję dźwięku?   
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 4 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
71. Symulator powinien umożliwi ć badanie piersi poprzez –umożliwienie ćwiczeń badania 
piersi; wymienne wkładki piersiowe (co najmniej 1 pierś przedstawiająca dysplazję, 
łagodny nowotworów z szypułą naczyniową, gigantyczny mięsak, carcinoma, nowotwór 
przewodów mlecznych) w zestawie minimum 4 guzki do badania (8,10,16,20mm) 
Czy Zamawiający uzna za równoważne inne patologie gruczołu piersiowego takie jak: 
przewlekłe zapalenie gruczołu piersiowego, guz łagodny, guzy złośliwe o różnej twardości i 
gęstości, mięsak, rak włóknisty, inwersja brodawki sutkowej, powiększone węzły chłonne 
pachowe? Pozwoli to na złożenie większej liczby ofert. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
72. Dostępne odwzorowane owrzodzenie stop symulatora  
Zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, w celu zapewnienia konkurencji prosimy o 
usunięcie wymogu – jest nieistotny w symulacji wysokiej wierności lub modyfikację zapisu na 
punktowany dodatkowo, pozwoli to na złożenie większej liczby ofert i uzyskanie 
konkurencyjnych cen. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 

 

Pytanie 6 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
73. Możliwość symulacji procedury podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu 
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności możliwość symulacji procedury podawania 
leków do: nosa, ucha, oka i pochwy? Obecny zapis wskazuje na konkretnego producenta co 
uniemożliwia złożenie ofert 
Wyjaśnienie: Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ wskazuje na „Możliwość SYMULACJI  
procedury podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu.” 
 

Pytanie 7 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
79. Możliwość symulacji procedury wykonania lewatywy i innych zabiegów rektalnych  
Zapis jest nieistotny z punktu widzenia symulacji wysokiej wierności, ponadto wskazuje na 
konkretnego producenta, w celu zapewnienia konkurencji prosimy o modyfikację zapisu na 
punktowany dodatkowo, pozwoli to na złożenie większej liczby ofert i uzyskanie 
konkurencyjnych cen. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
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Pytanie 8 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
82. Możliwość pielęgnacji ileostomii i kolostomii (sztuczny odbyt)  
Zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, w celu zapewnienia konkurencji prosimy o 
modyfikację zapisu na punktowany dodatkowo, pozwoli to na złożenie większej liczby ofert i 
uzyskanie konkurencyjnych cen.  
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 

Pytanie 9 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
95. Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’  
Czy Zamawiający uzna za równoważny Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej 
ekranu co najmniej 13’’? 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
103. Wysyłanie na symulowany monitor pacjenta komunikatów typu wyniki badań w 
postaci plików tekstowych oraz/lub graficznych.  
Zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, w celu zapewnienia konkurencji prosimy o 
modyfikację zapisu na punktowany dodatkowo, pozwoli to na złożenie większej liczby ofert i 
uzyskanie konkurencyjnych cen.   
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 
Pytanie 11 
ZADANIE 1 Dostawa Symulatora Pacjenta Dorosłego 
106. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami. Licencja na 
oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego oprogramowania na co najmniej 10 
innych komputerach nie posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia 
scenariuszy w trybie offline. Możliwość przeniesienia oprogramowania na inny komputer 
w przypadku wymiany lub awarii komputera  
Tak sformułowany zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, w celu zapewnienia 
konkurencji prosimy o jego modyfikację na:  
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami. Licencja na oprogramowanie 
musi pozwalać na instalację tego oprogramowania na co najmniej 4 innych komputerach nie 
posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia scenariuszy w trybie offline. 
Możliwość przeniesienia oprogramowania na inny komputer w przypadku wymiany lub awarii 
komputera  
 pozwoli to na złożenie większej liczby ofert i uzyskanie konkurencyjnych cen.   
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
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Pytanie 12 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
5. Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie umożliwiaj ące 
nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny bez konieczności 
doładowywania   
Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności zasilanie z sieci energetycznej 230V i/lub 
wbudowane baterie umożliwiające nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny 
bez konieczności doładowywania? Obecny zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta i 
uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom. 
Wyjaśnienie: Zadane pytanie nie jest zgodne z zapisem SIWZ Zadania nr 2 pkt.5.. 
 
Pytanie 13 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
15. Źrenice reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny, niezależnie dla każdego 
oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego. 
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności źrenice prezentujące 3 stany: zwężone, 
prawidłowe i rozszerzone ustawiane manualnie dla każdego oka w zależności od 
symulowanego stanu chorobowego? Obecny zapis wskazuje na konkretnego Producenta co 
uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
22. Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji 
oddechowych i pneumatycznych.   
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności Własne niezależne, zewnętrzne źródło manekina 
dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych?  Obecny zapis wskazuje 
na konkretnego producenta i zakłóca konkurencję co uniemożliwia złożenie ofert innym 
Wykonawcom. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
34. Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej   
Czy Zamawiający zmieni parametr na dodatkowo punktowany? W obecnej formie wskazuje na 
konkretnego Producenta co uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom. W zamian 
oferujemy możliwość wydzielania płynu z oczu, uszu i ust. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 

Pytanie 16 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
41. Obszary z przewodzącą skórą dające możliwość zakładania klinicznych elektrod lub 
padów do AED   
Czy Zamawiający uzna za równoważne inne rozwiązanie – klipsy do monitorowania EKG 
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oraz metalowe punkty przewodzące do defibrylacji? Nie wpływa to na funkcjonalność 
symulatora, a w znacznym stopniu ułatwia korzystanie. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
53. Funkcja iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny górnej i dolnej, podskórnych i 
doszpikowych (w obrębie kości piszczelowej).  W komplecie minimum 2 zestawów 
zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia.   
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności zapis: „Funkcja iniekcji doszpikowych (w 
obrębie kości piszczelowej).  W komplecie minimum 2 zestawów zużywalnych elementów dla 
każdego rodzaju wkłucia.”  Obecny zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta co 
uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 

Pytanie 18 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
54. Możliwość symulacji podawania płynów domięśniowo oraz doszpikowo  
Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności zapis: „Możliwość symulacji podawania 
płynów  doszpikowo” Większość producentów symulatorów wysokiej wierności nie zaleca 
stosowania płynów przy wkłuciach domięśniowych z uwagi na mocowanie kończyny w tym 
miejscu do torsu.  
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 

Pytanie 19 
58. Możliwość nagrywania odgłosów pacjenta (powiększanie istniejącej biblioteki głosów)   
Uważamy, że dwukierunkowa bezprzewodowa transmisja głosu w pełni pokrywa 
zapotrzebowania symulacji, pozwala na dowolne generowanie dźwięków ich modyfikację i 
użycie w każdej chwili. 
Wobec Tego, czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności dwukierunkową, bezprzewodową 
transmisję dźwięku?   
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 20 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
68. podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu.  
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności możliwość symulacji procedury podawania 
leków do: nosa, ucha, oka? Obecny zapis wskazuje na konkretnego producenta co 
uniemożliwia złożenie ofert 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 21 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
74. wykonania lewatywy i innych zabiegów rektalnych  
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Zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta i uniemożliwia złożenie ofert innym 
Wykonawcom, prosimy o jego zmianę na punktowany dodatkowo, lub o usunięcie. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 
Pytanie 22 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
77. Funkcja symulacji drgawek pacjenta z możliwością ustawienia częstości drgawek  
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo lub całkowicie go usunie? W 
obecnej formie wskazuje on na konkretnego producenta co zaburza konkurencyjność 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 

Pytanie 23 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
85. Wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego.   
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo? W tej formie wskazuje na 
konkretnego producenta co uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom 
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 

Pytanie 24 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
90. Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’  
Czy Zamawiający uzna za równoważny Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej 
ekranu co najmniej 13’’? 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
. 

Pytanie 25 
Zadanie nr 2 Dostawa Symulatora Dziecka 
101. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami. Licencja na 
oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego oprogramowania na co najmniej 10 
innych komputerach nie posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia 
scenariuszy w trybie offline. 
Czy Zamawiający uzna za równoważny i zmieni zapis na: „Zainstalowane oprogramowanie z 
bezterminowymi licencjami. Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego 
oprogramowania na co najmniej 4 innych komputerach nie posiadających komunikacji z 
fantomem w celu tworzenia scenariuszy w trybie offline.”?   
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
. 

Pytanie 26 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
5. Zasilanie z sieci energetycznej 230V oraz wbudowane baterie umożliwiaj ące 
nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny bez konieczności 
doładowywania    
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Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności zasilanie z sieci energetycznej 230V i/lub 
wbudowane baterie umożliwiające nieprzerwaną pracę fantomu przez co najmniej 4 godziny 
bez konieczności doładowywania? Obecny zapis SIWZ wskazuje na konkretnego producenta, 
co uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom. 
Wyjaśnienie: Zadane pytanie nie jest zgodne z zapisem SIWZ Zadania nr 3 pkt.5.. 
 
Pytanie 27 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
14. Źrenice reagujące na światło automatycznie, w sposób płynny, niezależnie dla każdego 
oka, w zależności od symulowanego stanu chorobowego.  
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności źrenice prezentujące 3 stany: zwężone, 
prawidłowe i rozszerzone ustawiane manualnie dla każdego oka w zależności od 
symulowanego stanu chorobowego? Obecny zapis wskazuje na konkretnego Producenta co 
uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ  
 
Pytanie 28 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
21. Własne niezależne, wewnętrzne źródło manekina dostarczające powietrze do funkcji 
oddechowych i pneumatycznych.    
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności Własne niezależne, zewnętrzne źródło manekina 
dostarczające powietrze do funkcji oddechowych i pneumatycznych?  Obecny zapis wskazuje 
na konkretnego producenta i zakłóca konkurencję co uniemożliwia złożenie ofert innym 
Wykonawcom. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 

Pytanie 29 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
23. Funkcja wielokrotnej konikotomii i konikopunkcj i bez potrzeby wymiany skóry 
głowy. W komplecie przynajmniej 2 wymiennych skór szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwory tchawicy  
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo? W tej formie wskazuje na 
konkretnego producenta co uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom. W zamian 
oferujemy wydzieliny płynów z ust oczu i nosa co pozwala na symulację płaczu czy np. 
zatrucia. 
Wyjaśnienie: Zadane pytanie nie jest zgodne z zapisem SIWZ Zadania nr 3 pkt.23. 
 

Pytanie 30 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
27. Wywoływanie różnego stopnia obrzęku j ęzyka 
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności symulator nie posiadający obrzęku języka, ale 
pozwalający na wywołanie kurczu krtani oraz zablokowania oskrzela lewego lub prawego 
ustawiane niezależnie w oprogramowaniu? Pozwoli to np. na symulację ciała obcego w 
drogach oddechowych 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 31 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
32. Funkcja wywołania objawów sinicy centralnej    
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo lub całkowicie go usunie? W 
obecnej formie wskazuje on na konkretnego producenta co zaburza konkurencyjność 
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 
Pytanie 32 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
45. Obustronne tętno na tętnicach szyjnych, ramiennych, promieniowych oraz udowych 
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności pomiar tętna na tętnicach ramiennych oraz 
udowych? Są to standardowe miejsca pomiaru tętna u niemowląt, w przeciwieństwie do tętnic 
szyjnych i promieniowych 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 33 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
47. Monitorowanie i rejestracja jakości uciśnięć klatki piersiowej - głębokości uciśnięć, 
częstości uciśnięć i relaksacji przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji 
kr ążeniowo-oddechowej. 
Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności monitorowanie i rejestracja jakości 
uciśnięć klatki piersiowej – w przypadku skutecznych zabiegów resuscytacyjnych polepszenie 
parametrów symulatora. Możliwość zmiany skuteczności RKO przez instruktora w dowolnym 
momencie co skutkuje pogorszeniem lub polepszeniem parametrów symulatora w zależności od 
ustawienia. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 34 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
49. Funkcja iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny górnej i dolnej, podskórnych i 
doszpikowych (w obrębie kości piszczelowej).  W komplecie minimum 2 zestawów 
zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia.     
Czy Zamawiający w zakresie zapisu: „Funkcja iniekcji domięśniowych w obrębie kończyny 
górnej i dolnej, podskórnych”  
Uzna symulator niemowlęcia z wkładkami do wkłuć domięśniowych i podskórnych 
posiadającego ponad to port do wlewów dożylnych? Takie rozwiązanie pozwala na 
zaoszczędzenie kosztów eksploatacji i umożliwia wymianę tylko zużytej wkładki a nie np. całej 
skóry rąk.  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 35 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
50. Funkcja wkłuć dożylnych – minimum 1 kończynę górną symulatora do iniekcji iv z 
dostępem do minimum 3 żył w różnych miejscach, z wymienną skórą i systemem 
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napełniania żył. W komplecie minimum 2 zestawy zużywalnych elementów. 
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności zapis: „Funkcja iniekcji doszpikowych (w 
obrębie kości piszczelowej).  W komplecie minimum 2 zestawów zużywalnych elementów dla 
każdego rodzaju wkłucia.”   
Wyjaśnienie: Zadane pytanie nie jest zgodne z zapisem SIWZ Zadania nr 3 pkt.50. 
 
Pytanie 36 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
53. Możliwość nagrywania odgłosów pacjenta (powiększanie istniejącej biblioteki głosów)   
Uważamy, że dwukierunkowa bezprzewodowa transmisja głosu w pełni pokrywa 
zapotrzebowania symulacji, pozwala na dowolne generowanie dźwięków ich modyfikację i 
użycie w każdej chwili. 
Wobec Tego, czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności dwukierunkową, bezprzewodową 
transmisję dźwięku?   
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 37 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
74. Funkcja symulacji drgawek pacjenta z możliwością ustawienia częstości drgawek 
Czy Zamawiający zmieni parametr na punktowany dodatkowo? W obecnej formie wskazuje na 
konkretnego producenta co zakłóca konkurencyjność i uniemożliwia złożenie ofert innym 
Wykonawcom. 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
. 

Pytanie 38 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
61. Nakładka dojścia do żyły i tętnicy pępowinowej  
Przedmiotem Zamówienia jest symulator niemowlęcia, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
w medycynie niemowlęta nie posiadają pępowiny, dlatego prosimy o usunięcie tego parametru  
Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie parametru  
 

Pytanie 39 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
62. podawania leków do: nosa, ucha, oka, odbytu.  
Czy Zamawiający uzna na zasadzie zgodności możliwość symulacji procedury podawania 
leków do: nosa, ucha, oka? Obecny zapis wskazuje na konkretnego producenta co 
uniemożliwia złożenie ofertWyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera 
zarządzającego.   
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 40 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
67. wykonania lewatywy i innych zabiegów rektalnych 
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo lub całkowicie go usunie? W 
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obecnej formie wskazuje on na konkretnego producenta co zaburza konkurencyjność 
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 
Pytanie 41 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
70. Funkcja symulacji drgawek pacjenta z możliwością ustawienia częstości drgawek  
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo lub całkowicie go usunie? W 
obecnej formie wskazuje on na konkretnego producenta co zaburza konkurencyjność 
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 

Pytanie 42 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
77. Wyświetlanie wyników badań wysłanych z komputera zarządzającego 
Czy Zamawiający zmieni zapis na punktowany dodatkowo? W tej formie wskazuje na 
konkretnego producenta co uniemożliwia złożenie ofert innym Wykonawcom  
Wyjaśnienie: Zamawiający dokona punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z 
SIWZ. 
 

Pytanie 43 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
83. Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’  
Czy Zamawiający uzna za równoważny Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej 
ekranu co najmniej 13’’? 
 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 44 
Zadanie nr 3 Dostawa Symulatora Niemowlęcia 
94. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminowymi licencjami. Licencja na 
oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego oprogramowania na co najmniej 10 
innych komputerach nie posiadających komunikacji z fantomem w celu tworzenia 
scenariuszy e trybie offline. 
Czy Zamawiający uzna za równoważny i zmieni zapis na: „Zainstalowane oprogramowanie z 
bezterminowymi licencjami. Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na instalację tego 
oprogramowania na co najmniej 4 innych komputerach nie posiadających komunikacji z 
fantomem w celu tworzenia scenariuszy e trybie offline.”?    
Wyjaśnienie: Zgodnie z zapisem w SIWZ. 
 
Pytanie 45 
Zadanie nr 4 
28. Możliwość eksportowania kompletnych sesji symulacyjnych zawierających 
zarejestrowany dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych 
oraz ich lokalnego odtwarzania na dowolnym komputerze z wykorzystaniem 
przeglądarki internetowej, bez konieczności oraz logowania się i podawania hasła. 
Wygląd interfejsu oraz funkcjonalności wyeksportowanego materiału musi być 
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identyczny z systemem dostępnym online. Odtwarzane w ten sposób sesje umożliwiać 
mają co najmniej zmianę widoku kamer, układu interfejsu, wyświetlanie dziennika 
zdarzeń symulatora, zatrzymywanie oraz przewija 
Czy Zamawiający zmieni powyższy zapis? W obecnej formie wskazuje na konkretnego 
producenta oprogramowania - firmę BLINE MEDICAL, co uniemożliwia złożenie ofert innym 
Wykonawcom.  Zwracamy uwagę, iż ta funkcjonalność jest osiągana poprzez instalację 
komponentów oprogramowania w przestarzałej, wycofywanej z użycia, nieodpornej na ataki 
technologii Flash. Umieszczenie tego nic nie wnoszącego merytorycznie zapisu w sposób 
oczywisty faworyzuje jednego oferenta i ogranicza konkurencję.  
Czy Zamawiający uzna za równoważny zapis: Możliwość eksportowania sesji symulacyjnych 
zawierających zarejestrowany dźwięk, wideo, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego 
odtwarzania na dowolnym komputerze. Podgląd sesji symulacyjnych z dowolnego komputera w 
sieci, lub mającego dostęp do sieci zarówno przez ćwiczących jak i personel Centrum 
Symulacji.  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zapewniające funkcjonalności: 
Możliwość eksportowania kompletnych sesji symulacyjnych zawierających zarejestrowany 
dźwięk, wideo, adnotacje, dane symulatora, na przenośne nośniki danych oraz ich lokalnego 
odtwarzania na dowolnym komputerze z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub innego 
powszechnie dostępnego oprogramowania. Wyeksportowany materiał powinien być 
odtwarzany synchronicznie dla wszystkich zarejestrowanych w czasie symulacji danych wraz z 
funkcją zatrzymywania i przewijania nagrań.  

 

Pytanie 46 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji czasu skutecznej 
naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – 30 dni  robocze 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Prośbę swoją motywujemy tym, że są to produkty dostarczone z USA, w związku z tym 
terminy dostawy są wydłużone. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 47 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostarczenia  symulatora w 
przypadku usuwania awarii do 30 dni. 
Wyjaśnienie:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

.  

Pytanie 48 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu skutecznej naprawy bez użycia 
części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – do 14 dni robocze rozumiane jako 
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 49 
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Dotyczy Zadanie nr 1, Dostawa symulatora pacjenta dorosłego – szt. 1, URZĄDZENIE 
STERUJĄCE FANTOMEM. Punkt 95.  
„Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’ 
Czy zamawiający dopuści do postępowania Urządzenie sterujące fantomem w postaci 
komputera przenośnego z wyświetlaczem o przekątnej ekranu 12,3”, za to o dużej jasności 
pozwalającej na pracę w pobliżu silnych źródeł światła? Spełniający jednocześnie pozostałe 
wymagania z punków 96-102. 
 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

. 

Pytanie 50 
Dotyczy Zadanie nr 1, Dostawa symulatora pacjenta dorosłego – szt. 1, OGÓLNE WARUNKI 
GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA . Punkt 122.  
„Wymiana sprzętu na kompletnie nowy produkt- symulator w przypadku 4 krotnej awarii w 
ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia.” 
 
Prosimy o zmianę brzmienia tego wymogu na następujące lub podobne: 
 
Wymiana sprzętu na kompletnie nowy produkt- symulator w przypadku 4 krotnej awarii tego 
samego podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym 
przedmiotu zamówienia. 
 
W uzasadnieniu wskazujemy że pozostawienie zapisu w oryginalnym brzmieniu jest w naszej 
ocenie zbyt ryzykowne dla Wykonawcy, gdyż nawet nie uwzględnia charakteru występujących 
awarii. Drobne awarie nie ograniczają możliwości korzystania z symulatora, zanim zostaną 
usunięte. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 51 
Dotyczy  Zadanie nr 2 Dostawa symulatora dziecka - 1 szt., UKŁAD ODDECHOWY . Punkt 
29.  
„Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka.’’ 
Czy zamawiający dopuści do postepowania symulator posiadający wywoływanie obrzęku 
języka ale bez jego stopniowania? Wedle naszej wiedzy na rynku nie istnieje symulator, który 
posiada taką funkcję i spełniający jednocześnie pozostałe wymagania techniczne i 
funkcjonalne. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 52 
Dotyczy  Zadanie nr 2 Dostawa symulatora dziecka - 1 szt., MOŻLIWOŚĆ SYMULACJI 
PROCEDUR:. Punkt 68, 74.  
Wedle naszej wiedzy opisywany symulator nie posiada odbytu. Prosimy zamawiającego o 
wykreślenie bądź przeniesienie do punktacji wymagań dotyczących zabiegów dorektalnych. 
Wyjaśnienie: Punkt 68- Zamawiający dopuszcza możliwość symulacji procedury podawania 
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leków do: nosa, ucha, oka, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Punkt 74- Zamawiający dokona 
punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 53 
Dotyczy Zadanie nr 2  Dostawa symulatora dziecka - 1 szt., URZĄDZENIE STERUJĄCE 
FANTOMEM. Punkt 90.  
„Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’ 
Czy zamawiający dopuści do postępowania Urządzenie sterujące fantomem w postaci 
komputera przenośnego z wyświetlaczem o przekątnej ekranu 12,3”, za to o dużej jasności 
pozwalającej na pracę w pobliżu silnych źródeł światła? Spełniający jednocześnie pozostałe 
wymagania z punków 91-96. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 54 
Pytanie nr 9 
Dotyczy Zadanie nr 2  Dostawa symulatora dziecka - 1 szt 
Punkty 5 i 102. Jakiego minimalnego czasu pracy na baterii zamawiający oczekuje? W 
punktach 5 i 102 pojawiają się różne wymagania wobec tego parametru. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że punkt 5 dotyczy czasu pracy na baterii samego 
fantomu,  punkt 102 dotyczy pracy na baterii urządzenia sterującego fantomem – komputera 
przenośnego. 
 

Pytanie 55 
Dotyczy Zadanie nr 2  Dostawa symulatora dziecka - 1 szt, OGÓLNE WARUNKI 
GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA . Punkt 117.  
„Wymiana sprzętu na kompletnie nowy produkt- symulator w przypadku 4 krotnej awarii w 
ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia.” 
 
Prosimy o zmianę brzmienia tego wymogu na następujące lub podobne: 
 
Wymiana sprzętu na kompletnie nowy produkt- symulator w przypadku 4 krotnej awarii tego 
samego podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym 
przedmiotu zamówienia. 
 
W uzasadnieniu wskazujemy że pozostawienie zapisu w oryginalnym brzmieniu jest w naszej 
ocenie zbyt ryzykowne dla Wykonawcy, gdyż nawet nie uwzględnia charakteru występujących 
awarii. Drobne awarie nie ograniczają możliwości korzystania z symulatora, zanim zostaną 
usunięte. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 56 

Dotyczy Zadanie nr 3, Dostawa symulatora niemowl ęcia szt. 1 , UKŁAD ODDECHOWY . 
Punkt 27.  
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„Wywoływanie różnego stopnia obrzęku języka.’’ 
Czy zamawiający dopuści do postępowania symulator posiadający wywoływanie obrzęku 
języka ale bez jego stopniowania? Wedle naszej wiedzy na rynku nie istnieje symulator, który 
posiada taką funkcję i spełniający jednocześnie pozostałe wymagania techniczne i 
funkcjonalne. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 57 
Dotyczy  Zadanie nr 3, Dostawa symulatora niemowl ęcia szt. 1 , MOŻLIWOŚĆ 
SYMULACJI PROCEDUR: . Punkt 62, 67.  
Wedle naszej wiedzy opisywany symulator nie posiada odbytu. Prosimy zamawiającego o 
wykreślenie bądź przeniesienie do punktacji wymagań dotyczących zabiegów dorektalnych. 
Wyjaśnienie: Punkt 62- Zamawiający dopuszcza możliwość symulacji procedury podawania 
leków do: nosa, ucha, oka, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. Punkt 67- Zamawiający dokona 
punktowania parametru, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 58 
Dotyczy Zadanie nr 3, Dostawa symulatora niemowl ęcia szt. 1, URZĄDZENIE 
STERUJĄCE FANTOMEM. Punkt 83. 
„Komputer przenośny z wyświetlaczem o przekątnej ekranu co najmniej 15’’ 
Czy zamawiający dopuści do postepowania Urządzenie sterujące fantomem w postaci 
komputera przenośnego z wyświetlaczem o przekątnej ekranu 12,3”, za to o dużej jasności 
pozwalającej na pracę w pobliżu silnych źródeł światła? Spełniający jednocześnie pozostałe 
wymagania z punków 84-89. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 59 
Dotyczy Zadanie nr 3, Dostawa symulatora niemowl ęcia szt. 1, Punkty 5 i 95. Jakiego 
minimalnego czasu pracy na baterii zamawiający oczekuje? W punktach 5 i 95 pojawiają się 
różne wymagania wobec tego parametru. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że punkt 5 dotyczy czasu pracy na baterii samego 
fantomu, punkt 95 dotyczy pracy na baterii urządzenia sterującego fantomem – komputera 
przenośnego 
 

Pytanie 60 
Dotyczy Zadanie nr 3, Dostawa symulatora niemowl ęcia szt. 1, OGÓLNE WARUNKI 
GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA . Punkt 110.  
„Wymiana sprzętu na kompletnie nowy produkt- symulator w przypadku 4 krotnej awarii w 
ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym przedmiotu zamówienia.” 
 
Prosimy o zmianę brzmienia tego wymogu na następujące lub podobne: 
 
Wymiana sprzętu na kompletnie nowy produkt- symulator w przypadku 4 krotnej awarii tego 
samego podzespołu w ciągu 12 miesięcy licząc od 1 awarii w okresie gwarancyjnym 
przedmiotu zamówienia. 
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W uzasadnieniu wskazujemy że pozostawienie zapisu w oryginalnym brzmieniu jest w naszej 
ocenie zbyt ryzykowne dla Wykonawcy, gdyż nawet nie uwzględnia charakteru występujących 
awarii. Drobne awarie nie ograniczają możliwości korzystania z symulatora, zanim zostaną 
usunięte. 
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 61 
Dotyczy Zadanie nr 1, Dostawa symulatora pacjenta dorosłego – szt. 1, 
Punkty 4 i 102. Jakiego minimalnego czasu pracy na baterii zamawiający oczekuje? W 
punktach 4 i 102 pojawiają się różne wymagania wobec tego parametru. 
Wyjaśnienie: Zamawiający wyjaśnia, że punkt 4 dotyczy czasu pracy na baterii samego 
fantomu, punkt 107 (nie 102)  dotyczy pracy na baterii urządzenia sterującego fantomem – 
komputera przenośnego. 
 
 

W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2018 r. do godziny 14:00. 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 ze zmianami). Zamawiający informuje, że 
wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ:  

 
1. w SIWZ w dziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zmianie 
ulega pkt. 1.1.3 

Było: 

1.1.3 Punkty za kryterium Dodatkowe akcesoria  - 20 % 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium dodatkowe 

akcesoria zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału: 

Punkty za dodatkowy komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej 

otwory tchawicy lub wymienny elementy imitujące tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 

otwór w tchawicy – max 2 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 22 tabeli)    

− 1 komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 
komplet wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 
komplety wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 2 pkt  

Uwaga: Komplet to 1 wymienna skóra szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory 



                                                     

  

                     

 

Projekt „Centrum Symulacji Medycznej przy PWSIiP w Łomży”  nr  POWR.05.03.00-00-0085/17 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działanie 5.3 – Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 

16 

tchawicy lub 1 wymienny element imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy 

Punkty za symulator wyposażony w funkcję obrzęku tylniej ściany gardła – tylna 

ściana gardła puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego  – max 1 

pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 27 tabeli)     

− Symulator nie posiada  funkcji obrzęku tylniej ściany gardła – tylna ściana gardła 
puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego - 0 pkt  

− Symulator posiada  funkcję obrzęku tylniej ściany gardła – tylna ściana gardła 
puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego - 1 pkt  

Punkty za symulator wyposażony w funkcję wywoływania szczękościsku   – max 1 

pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 28 tabeli)    

− Symulator nie wyposażony w funkcję wywoływania szczękościsku -- 0 pkt  

− Symulator wyposażony w funkcję wywoływania szczękościsku - 1 pkt  

Punkty za generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie 

EKG - max 1 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 34 tabeli)    

− nie  generuje minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG - 
0 pkt  

− generuje minimum trzy rodzaje skurczów dodatkowych w zapisie EKG - 1 pkt  

Punkty za generowanie minimum 2 rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w 

zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak 

defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej - max 1 pkt   

(załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 35 tabeli)     

− nie generuje minimum 2 rodzajów artefaktów w zapisie EKG - 0 pkt  

− nie generuje minimum 2 rodzaje artefaktów w zapisie EKG - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy komplet wymiennych mankietów do pomiaru RR - max 1 pkt 

(załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 42 tabeli)     

− 1 komplet wymiennych mankietów do pomiaru RP - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennych mankietów do pomiaru RP  - 1 pkt  

Punkty za regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 

pacjenta - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 43 tabeli)     

− brak regulacji poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 
pacjenta - 0 pkt  
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− symulator posiada regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności 
od stanu pacjenta - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w 

ramię i udo - max 2 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 55 tabeli)     

− 2 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo - 0 pkt  

− 3 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo - 1 pkt  

− 4 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo - 2 pkt  

Uwaga: zestaw to wkładka do wkłucia domięśniowego w ramię 1 szt. i wkładka do 

wkłucia domięśniowego w udo 1 szt. 

Punkty za dodatkowe komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz komplety 

wymiennych żył lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 

napełniania żył - max 5 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 58 tabeli)     

− 2 komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz 1 komplet wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 0 pkt  

− 3 komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz 2 komplety wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 2 pkt  

− 4 komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz 3 komplety wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 4 pkt  

− 5 kompletów wymiennych żył dołu łokciowego oraz 4 komplety wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 5 pkt  

Punkty osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i 

szmerów) - max 2 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 63 tabeli)     

− 5 tonów i szmerów - 0 pkt  

− 6 tonów i szmerów - 1 pkt  

− 7 tonów i szmerów i powyżej – 2 pkt 

Punkty za osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 

patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, 

osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki 

piersiowej- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 64 tabeli)     

− 5 szmerów  - 0 pkt  
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− 6 i powyżej szmerów – 1 pkt  

Punkty za możliwość wykonania irygacji pochwy – max 2 pkt. (załącznik 2 do SIWZ 

pkt. 1 ppkt 69 tabeli)    

− brak możliwości wykonania irygacji pochwy - 0 pkt  

− możliwość wykonania irygacji pochwy - 2 pkt  

 

Winno być: 

1.1.3 Punkty za kryterium Dodatkowe akcesoria  - 20 % 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium dodatkowe 

akcesoria zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału: 

Punkty za dodatkowy komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej 

otwory tchawicy lub wymienny elementy imitujące tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 

otwór w tchawicy – max 2 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 22 tabeli)    

− 1 komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 
komplet wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 
komplety wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 2 pkt  

Uwaga: Komplet to 1 wymienna skóra szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory 
tchawicy lub 1 wymienny element imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy 

Punkty za symulator wyposażony w funkcję obrzęku tylniej ściany gardła – tylna 

ściana gardła puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego  – max 1 

pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 27 tabeli)     

− Symulator nie posiada  funkcji obrzęku tylniej ściany gardła – tylna ściana gardła 
puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego - 0 pkt  

− Symulator posiada  funkcję obrzęku tylniej ściany gardła – tylna ściana gardła 
puchnie i unosi się w kierunku przedniego otworu gardłowego - 1 pkt  

Punkty za symulator wyposażony w funkcję wywoływania szczękościsku   – max 1 

pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 28 tabeli)    

− Symulator nie wyposażony w funkcję wywoływania szczękościsku -- 0 pkt  

− Symulator wyposażony w funkcję wywoływania szczękościsku - 1 pkt  

Punkty za funkcję wywoływania objawów sinicy centralnej z regulacją siły natężenia - 
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max 1 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 33 tabeli)    

− nie posiada funkcji wywoływania objawów sinicy centralnej z regulacją siły 
natężenia - 0 pkt  

− posiada funkcji wywoływania objawów sinicy centralnej z regulacją siły 
natężenia - 1 pkt  

Punkty za generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie 

EKG - max 1 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 34 tabeli)    

− nie  generuje minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG - 
0 pkt  

− generuje minimum trzy rodzaje skurczów dodatkowych w zapisie EKG - 1 pkt  

Punkty za generowanie minimum 2 rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w 

zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak 

defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej - max 1 pkt   

(załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 35 tabeli)     

− nie generuje minimum 2 rodzajów artefaktów w zapisie EKG - 0 pkt  

− nie generuje minimum 2 rodzaje artefaktów w zapisie EKG - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy komplet wymiennych mankietów do pomiaru RR - max 1 pkt 

(załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 42 tabeli)     

− 1 komplet wymiennych mankietów do pomiaru RP - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennych mankietów do pomiaru RP  - 1 pkt  

Punkty za regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 

pacjenta - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 43 tabeli)     

− brak regulacji poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 
pacjenta - 0 pkt  

− symulator posiada regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności 
od stanu pacjenta - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w 

ramię i udo - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 55 tabeli)     

− 2 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo - 0 pkt  

− 3 zestawy wymiennych wkładek do wkłucia domięśniowego w ramię i udo - 1 pkt  

Uwaga: zestaw to wkładka do wkłucia domięśniowego w ramię 1 szt. i wkładka do 

wkłucia domięśniowego w udo 1 szt. 
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Punkty za dodatkowe komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz komplety 

wymiennych żył lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 

napełniania żył - max 3 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 58 tabeli)     

− 2 komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz 1 komplet wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 0 pkt  

− 3 komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz 2 komplety wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 2 pkt  

− 4 komplety wymiennych żył dołu łokciowego oraz 3 komplety wymiennych żył 
lewego i prawego przedramienia wraz z wymienną skórą i systemem 
napełniania żył  - 3 pkt  

Punkty osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i 

szmerów) - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 63 tabeli)     

− 5 tonów i szmerów - 0 pkt  

− 6 tonów i szmerów - 1 pkt  

Punkty za osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 

patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, 

osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki 

piersiowej- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 64 tabeli)     

− 5 szmerów  - 0 pkt  

− 6 i powyżej szmerów – 1 pkt  

Punkty za możliwość wykonania irygacji pochwy – max 2 pkt. (załącznik 2 do SIWZ 

pkt. 1 ppkt 69 tabeli)    

− brak możliwości wykonania irygacji pochwy - 0 pkt  

− możliwość wykonania irygacji pochwy - 2 pkt  

Punkty za dostępne odwzorowanie owrzodzenia stóp symulatora - max 1 pkt 

 (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 72 tabeli)    

− nie posiada dostępnego odwzorowania owrzodzenia stóp symulatora - 0 pkt  

− posiada dostępnego odwzorowania owrzodzenia stóp symulatora - 1 pkt  

Punkty za możliwość pielęgnacji ileostomii i kolostomii - max 1 pkt  (załącznik 2 do 

SIWZ pkt. 1 ppkt 82  tabeli)    

− nie posiada możliwości pielęgnacji ileostomii i kolostomii - 0 pkt  
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− posiada możliwość pielęgnacji ileostomii i kolostomii - 1 pkt  

Punkty za możliwość wysyłania na symulowany monitor pacjenta komunikatów typu 

wyniki badań w postaci plików tekstowych oraz /lub  graficznych - max 1 pkt 

 (załącznik 2 do SIWZ pkt. 1 ppkt 103  tabeli)    

− nie posiada możliwości wysyłania na symulowany monitor pacjenta 
komunikatów typu wyniki badań w postaci plików tekstowych oraz /lub  
graficznych - 0 pkt  

− możliwość wysyłania na symulowany monitor pacjenta komunikatów typu wyniki 
badań w postaci plików tekstowych oraz /lub  graficznych - 1 pkt  

 

2. w SIWZ w dziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zmianie 
ulega pkt. 1.2.3 

Było: 

1.2.3 Punkty za dodatkowy komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy 

zaklejającej otwory tchawicy lub wymienny elementy imitujące tchawicę i rolki taśmy 

zaklejającej otwór w tchawicy – max 2 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 25 tabeli)     
− 1 komplet  wymiennej skóry szyi i rolek taśmy zaklejającej otwory tchawicy - 0 

pkt  

− 1 komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 
komplet wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 
komplety wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 2 pkt  

Uwaga: Komplet to 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory 
tchawicy lub 2 wymienne elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy. 

Punkty za dodatkowe opakowania środka poślizgowego - max 1 pkt (załącznik 2 

do SIWZ pkt. 2 ppkt 31 tabeli)     

− 2 opakowanie środka poślizgowego - 0 pkt  

− 3 opakowania środka poślizgowego - 1 pkt  

Punkty za regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 

pacjenta - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 43 tabeli)     

− brak regulacji poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 
pacjenta - 0 pkt  

− symulator posiada regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności 
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od stanu pacjenta - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia- 

max 7 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 53 tabeli)     

− 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 0 pkt  

− 3 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 2 pkt  

− 4 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 5 pkt  

− 5 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 7 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw żył kończyny górnej z wymienną skórą i systemem 

napełniania żył  lub wymiennymi żyłami i skórą w 1 elemencie- max 7 pkt (załącznik 2 

do SIWZ pkt. 2 ppkt 55 tabeli)     

− 2 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 0 pkt  

− 3 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 4 pkt  

− 4 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 7 pkt  

Uwaga: Zestaw to 3 żyły kończyny górnej z wymienną skórą i systemem napełniania 

żył lub wymienna skórą z żyłami w 1 elemencie z systemem napełniania żył. 

Punkty za osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i 

szmerów) - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 59 tabeli)     

− 5 tonów - 0 pkt  

− 6 tonów i powyżej – 1 pkt 

Punkty za osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 

patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, 

osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki 

piersiowej- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2  ppkt 60 tabeli)     

− 5 szmerów  - 0 pkt  

− 6 i powyżej szmerów – 1 pkt  

 

Winno być: 

1.2.3 Punkty za dodatkowy komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy 

zaklejającej otwory tchawicy lub wymienny elementy imitujące tchawicę i rolki taśmy 

zaklejającej otwór w tchawicy – max 2 pkt  (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 25 tabeli)     
− 1 komplet  wymiennej skóry szyi i rolek taśmy zaklejającej otwory tchawicy - 0 
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pkt  

− 1 komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 
komplet wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 
komplety wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 2 pkt  

Uwaga: Komplet to 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory 
tchawicy lub 2 wymienne elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy. 

Punkty za dodatkowe opakowania środka poślizgowego - max 1 pkt (załącznik 2 

do SIWZ pkt. 2 ppkt 31 tabeli)     

− 2 opakowanie środka poślizgowego - 0 pkt  

− 3 opakowania środka poślizgowego - 1 pkt  

Punkty za funkcję wywoływania objawów sinicy centralnej - max 1 pkt (załącznik 2 do 

SIWZ pkt. 2 ppkt 34 tabeli)     

− brak funkcji wywoływania objawów sinicy centralnej  - 0 pkt  

− posiada funkcję sinicy centralnej - 1 pkt  

Punkty za regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 

pacjenta - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 43 tabeli)     

− brak regulacji poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 
pacjenta - 0 pkt  

− symulator posiada regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności 
od stanu pacjenta - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia- 

max 5 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 53 tabeli)     

− 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 0 pkt  

− 3 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 2 pkt  

− 4 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 5 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw żył kończyny górnej z wymienną skórą i systemem 

napełniania żył  lub wymiennymi żyłami i skórą w 1 elemencie- max 5 pkt (załącznik 2 

do SIWZ pkt. 2 ppkt 55 tabeli)     

− 2 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 0 pkt  

− 3 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 4 pkt  
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− 4 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 5 pkt  

Uwaga: Zestaw to 3 żyły kończyny górnej z wymienną skórą i systemem napełniania 

żył lub wymienna skórą z żyłami w 1 elemencie z systemem napełniania żył. 

Punkty za osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 tonów i 

szmerów) - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 59 tabeli)     

− 5 tonów - 0 pkt  

− 6 tonów i powyżej – 1 pkt 

Punkty za osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 

patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, 

osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki 

piersiowej- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2  ppkt 60 tabeli)     

− 5 szmerów  - 0 pkt  

− 6 i powyżej szmerów – 1 pkt  

Punkty za możliwość symulacji procedur wykonania lewatywy i innych zabiegów 

rektalnych- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 74 tabeli)     

− brak możliwości symulacji procedur wykonania lewatywy i innych zabiegów 
rektalnych -0 pkt  

− posiada możliwość możliwość symulacji procedur wykonania lewatywy i innych 
zabiegów rektalnych - 1 pkt  

Punkty za wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego- 

max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 85 tabeli)     

− brak wyświetlania wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego -0 
pkt  

− wyświetlanie wyników badań wysyłanych z komputera zarządzającego - 1 pkt  

 
3. w SIWZ w dziale XIV Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz  z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert zmianie 
ulega pkt. 1.3.3 

 
 
Było: 

1.3.3 Punkty za kryterium Dodatkowe akcesoria  - 20 % 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium dodatkowe 

akcesoria zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału: 
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Punkty za dodatkowy komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej 

otwory tchawicy lub wymienny elementy imitujące tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 

otwór w tchawicy - max 2 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 23 tabeli)     

− 1 komplet  wymiennej skóry szyi i rolek taśmy zaklejającej otwory tchawicy - 0 
pkt  

− 1 komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 
komplet wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 
komplety wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 2 pkt  

Uwaga: Komplet to 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory 
tchawicy lub 2 wymienne elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy. 

Punkty za dodatkowe komplety elektrod samoprzylepnych - max 1 pkt (załącznik 

2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 34 tabeli)     

− 1 komplet elektrod samoprzylepnych - 0 pkt  

− 2 komplety elektrod samoprzylepnych - 1 pkt  

Punkty za regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 

pacjenta - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 39 tabeli)     

− brak regulacji poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 
pacjenta - 0 pkt  

− symulator posiada regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności 
od stanu pacjenta - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia- 

max 7 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 49 tabeli)     

− 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 0 pkt  

− 3 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 2 pkt  

− 4 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 5 pkt  

− 5 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 7 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw żył kończyny górnej z wymienną skórą i systemem 

napełniania żył lub wymiennymi żyłami i skórą w 1 elemencie - max 7 pkt (załącznik 2 

do SIWZ pkt. 3 ppkt 50 tabeli)     

− 2 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 0 pkt  
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− 3 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 4 pkt  

− 4 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 7 pkt  

Uwaga: Zestaw to 3 żyły kończyny górnej z wymienną skórą i systemem napełniania 

żył lub wymienna skórą z żyłami w 1 elemencie z systemem napełniania żył. 

Punkty dotyczące osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 

tonów i szmerów) - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 54 tabeli)     

− 5 tonów - 0 pkt  

− 6 tonów i powyżej – 1 pkt 

Punkty dotyczące osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 

patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, 

osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki 

piersiowej- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3  ppkt 55 tabeli)     

− 5 szmerów  - 0 pkt  

− 6 i powyżej szmerów – 1 pkt  

 

Winno być: 

1.3.3 Punkty za kryterium Dodatkowe akcesoria  - 20 % 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie w kryterium dodatkowe 

akcesoria zostanie dokonane na podstawie poniższego podziału: 

Punkty za dodatkowy komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej 

otwory tchawicy lub wymienny elementy imitujące tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 

otwór w tchawicy - max 2 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 23 tabeli)     

− 1 komplet  wymiennej skóry szyi i rolek taśmy zaklejającej otwory tchawicy - 0 
pkt  

− 1 komplet wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 1 
komplet wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 0 pkt  

− 2 komplety wymiennej skóry szyi i rolki taśmy zaklejającej otwory tchawicy lub 2 
komplety wymiennego elementu imitującego tchawicę i rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy - 2 pkt  

Uwaga: Komplet to 2 wymienne skóry szyi i 2 rolki taśmy zaklejającej otwory 
tchawicy lub 2 wymienne elementy imitujące tchawicę i 2 rolki taśmy zaklejającej 
otwór w tchawicy. 
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Punkty za funkcję wywoływania objawów sinicy centralnej - max 1 pkt (załącznik 2 do 

SIWZ pkt. 3 ppkt 32 tabeli)     

− nie posiada funkcji wywoływania sinicy centralnej - 0 pkt  

     -     posiada funkcję wywoływania sinicy centralnej - 1 pkt 

Punkty za dodatkowe komplety elektrod samoprzylepnych - max 1 pkt (załącznik 

2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 34 tabeli)     

− 1 komplet elektrod samoprzylepnych - 0 pkt  

− 2 komplety elektrod samoprzylepnych - 1 pkt  

Punkty za regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 

pacjenta - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 39 tabeli)     

− brak regulacji poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności od stanu 
pacjenta - 0 pkt  

− symulator posiada regulację poziomu głośności 5 faz Korotkowa w zależności 
od stanu pacjenta - 1 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia- 

max 6 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 49 tabeli)     

− 2 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 0 pkt  

− 3 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 2 pkt  

− 4 zestawy zużywalnych elementów dla każdego rodzaju wkłucia - 6 pkt  

Punkty za dodatkowy zestaw żył kończyny górnej z wymienną skórą i systemem 

napełniania żył lub wymiennymi żyłami i skórą w 1 elemencie - max 6 pkt (załącznik 2 

do SIWZ pkt. 3 ppkt 50 tabeli)     

− 2 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 0 pkt  

− 3 zestawy wymiennych zużywalnych elementów  - 6 pkt  

Uwaga: Zestaw to 3 żyły kończyny górnej z wymienną skórą i systemem napełniania 

żył lub wymienna skórą z żyłami w 1 elemencie z systemem napełniania żył. 

Punkty dotyczące osłuchiwania tonów serca oraz wad zastawkowych (minimum 5 

tonów i szmerów) - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 2 ppkt 54 tabeli)     

− 5 tonów - 0 pkt  

− 6 tonów i powyżej – 1 pkt 
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Punkty dotyczące osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i minimum 5 

patologicznych szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, 

osłuchiwanych łącznie minimum w 8 kwadrantach - 4 z przodu i 4 z tyłu klatki 

piersiowej- max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3  ppkt 55 tabeli)     

− 5 szmerów  - 0 pkt  

− 6 i powyżej szmerów – 1 pkt  

Punkty za możliwość symulacji procedur wykonania lewatywy i innych zabiegów 

rektalnych - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 66 tabeli)     

− nie posiada możliwości- 0 pkt  

     -     posiada możliwość - 1 pkt 

Punkty za możliwość symulacji procedur wyświetlania wyników badań wysyłanych  

z komputera zarządzającego - max 1 pkt (załącznik 2 do SIWZ pkt. 3 ppkt 76 tabeli)     

− nie posiada możliwości - 0 pkt  

     -     posiada możliwość - 1 pkt 

 

2) w SIWZ pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 
Było: 
1. Oferty należy składać do dnia: 05.09.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 05.09.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 
 
Winno być:  
1. Oferty należy składać do dnia: 06.09.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat Kanclerza) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 06.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zamawiającego: 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 
 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), Zamawiający informuje, 
że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść 
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ogłoszenia o zmówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym. 

 
 

 

W imieniu Zamawiającego: 

 
p.o. KANCLERZ 

mgr inż. Artur Bałdowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)  po zmianach  
2. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) po zmianach 
3. Formularz Jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach 

 


