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Prrhnt ni3
Do9czy Woru mos7 § l ust, 5
z. wz8lędu m f!h, że l€.hnologia wytwalai5 ofercWego spżętu ulega 9zybkin mimon i €yk'.
prcdŃdne podzŃpolów Ę śosuntowo kńtrie w *lu 4l4pieńa ich no\ani tecnlob8icaie
odpowiednikmi, fu..my śię ż pńśbĘ o słńenie teminu dośĘpnoś.i części uMimych do 7

oc!!!i!!Ł
zmawiający nie $Traża zgody,

Ą§!i9_!!4



Dotyczy wzofu umołry § 5 Ust, 2 pkl b)
cry Z@awiająćy Wylui z8odę m nodyfikację ww punku na: ko§zty plzeglądów tschnicznych
zgodni€ ż zlecnimi Producenta"?
w pźypadku okJeślonych uądzeń ncdycaych AleeŃa pleż produ*nta częslotliłość
pźc8lądów l@bnicmyoh w otresie gwańncji wynosi E na 2 lala,
odóołlcdź:
Zmayiaiący nie łfr5ż 4ody,

P\,i.!ie ni5
Dotyczy Mru mo*7 § 6 Bt, 1Ą b i c
v @ej o@nie aprcponoł € kary moMć Ę ną@ sysoki., Na ryntu łlioMw ńedycóych
pżyjęło śię, iż vysokość kaly lo 0,l.0,2% a dżeń ełołi ł łlkoMiu mówienia/sakóMiu
napBw 8w&ecyjnycv orż t 0"/o w prżyp.dla od§ląpioia od Mowy, v *i!żłu z łm, pruimy o
obniż.ni€ taly MoMej do pzyjętćgo w biarł poziom!.
od!ołiedr:
zeawiający ni€ łrćża z8ody,

Ą!!!r_9!ś
Dołcry Mn Mo*? §6 uś, t pkt b
zgodnie z Kodet9n cywilnyn kaĘ mow!ą możfu naliczyć w *apadku Zwinionego dzialeia lub
Zniechmia, vięc vykónawca połini€n odpowiadać a żw]okę, nie u oŃZrienie, wykomwca nie

PoMni€n odpowi.dać a opóżni.nie sywołane.p, siiq *yżlą, dzialmiem oĘa.ół adninhiBcji,
w ai€tu z tym ploponujeńr, aby * onawimym punlcie śłowo 

"opóźnienię" 
zastąpić słołd

odDowl.,lź|
Zfu tyr6ża żgodę na si4pi.nie ślow! oŃźi€nie sło\łm łolo,

P\,i.nio !i7
Do9czy @N Mołr § ó .
zwoMy ułagą ż bn} oloeślenia liminr kfu noż Foł€dżić do rovsirnia knry Eżąco
łygórcWej. Jqłkolwiek fuadne jeś abezli6@i€ inleBów zfuwiająegp o@ n leżylEgó
wykomia mówimia to Wsutoweia dotyczą@ l@ moMych nie nogą prołldzić do
nieMsadnion 80 whogacmia po sEóni€ Zna*iajqcego o@ nNffija rcldy propo@jonalności,
Dodatkowo, zgodni. z an.43ó pkl3) Usltł7 ż dnia ]1 łreślia 2019 r, PraM mówi.ń
pubti€mych (Dż,U. z 20l9, poż. 20l9), Mom nui Plaidy§la hcaą maksybaln4 Bysokość kł
umoMyct! klóryó nogą dochdżić Ślrony, w eiązłu z tyn pnponujeńy ołtśl@i€ limifu l@
MoMy.b .o Wodiwi iÓMi.ż *lkmwcom łłaŚ!ił4 oenę ryżyk. i n b4,q syenę of€ńy
(żgodne ż ł}mk KIo ż 4.09.2018, l(lo l60l/18),jat ńMież będzie s&nowiło rc4]iację obowiązłu
wskm€go w w art, 436 pkt ]) Uśta$! ?zP, pop@ dodsnie zd ia dfugiego do § ó usl. 3 o
.61ępuj4cyn hrdi€njuI

"MatsymalD 
ły$kość k& MoMych ja]q stony nogą dehodrć m podstawie Mołt łynosi

l0y. ł!fioś.i mówidia publi.a€go bNtlo okrślongj w § 5 uś- l,",
sdlgŃdż
Zanawiający §Tnż zgodę na usknowienie limitu kar
unow brutto okrcśloncj s, § 5 usl. l,

umownv.h dó wvsokoś.i 25% wańości
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Ąts&_!ś!
Doty€zy Mru uoBy § 7 ui 6
w ola*lonyó prłlddt ch do spląM€8o fiĘkcjonownin śpżętu, po plóbić mpń*y, koni{e
j6t łlniea deego elenątu lub ńodllu, NiMadnioM byłaby s}tu&jĄ w kórcj z&nałiający
*ymĘglby łymiany ał€8o slrżętu, 3 niespnMa byh}y tylko część uźądzną klóE8o crlość,
poa §n działa b€z Mfu, wymim Bldliwgo nodŃu w irłich przypadkch chrcni śItlmy
inlercs zomMającego, a wykoMłcy Woriwi Pet€lną kalloleję cąy i pmdst wi i€
Mjkoźyshięjśej of€ny. w Niążku ż lyn Mośińy ó ńodrdłację lu.tfu pop@ż uuięcie
nożlimści łimiey €ałego spźęfu, ł!rcłldźjąc w to ni€js j.dynie ńożliwość łymimy
cłś.i/nodulów. DodatkoM wsłMjfry, iż w ób@ni€ Peują.ej sy,twji epid@ii w knju o@
pdnddii na świei€ noż€ dojść do silumji pEkoceda ]4 dniowego teminu m skulecaą
Mplawę (nP, ł pźrTadku ocakiweia m dostawę cżęści mifuych z ż8Nicy).
c4 zfuńająś, 9!fui zeóĄę nB nodyfikrcję w/w Zpisu uovy M|
,||'lkońN.a v rmch g9 łi 2obofriąża"y będżie dó ilrńtań, hi.spl@reso elemnlu /
wdzespoł, /cąści ru rcwrv przwadtuvyslq],i4ia| ok e§e l ntagg@4@ll.ofujńńejlżech
hlólńrćh @arii, ślerck lub,a.l,ie vynikającreh ż wik! zahmiajqcżgo, Dolklkbvó fl pl2rPadh,
yałrMia 14 d,iN.ao lelńinu ru śłJnecżną fupa*9 wykońfuc4 ,obovlqżah, Jeśl dośla.czyć
wzq.b.ni. ż6ĘPcże o Palanenkh ni. golsłch,Ł ofłowaĄ, pźed iolza óuićnid-"
Tała kon9lrukcja chioni słuay inlerś zmwiajq.ego,
sd!!!!!@!
zmaiwjący nie $ryiaż. żgody,

Pvl.lic nr.9
Dolycży Wru moły § ? uś. 9
czy zMaMając, luM a lćdkcję śćMiśową zddlĘ diĘ.óstykę / mFlwę Rykonaną a
pośrcdnictwen seMismt z uźądaien Z pośEdni€$€n si.ci kobpua.lowj lub popftu
ohoPę lelefonicaą? w okeślonych !tr4?adkach do żdiagno&Wia pfublemu / u§l€rki
l7stlrcają* są lołiŁj opi§m€ czymości.
gd!!!!!@!
Zfuwiający łraż! żgodę,

Pvi.n|.ni10
Dolyczy Wru mo$y § ? ust, l0
wykónaw€ nie może ponosić ryzylo eiąĄe8o ż }oostw.ncjani działó 9Missach
podnioów ni%l€hych od wyłonawcy i o nieŻMyó dla wykoBwy łońpetencjeh i systenie

apeMi@b jatości świadcóńych usług, wykomwa ni. noż być husay do ponogenia

odpowiedzialnoś.i z lylułu rękojmi i/]ub 8@cji dla apdilq w któryń ńo8b mslać dokoM
Mpla*t lub modyfikeje ni.żgodne z ż.l*diMi producata i sronowiące poimcjal@ agreźćnie

b€zpieczństwa obsłu8i i pacj.nlów badfrych a pon@ą apMt!, chemy ńMież aułałć, ż.
aph moł! noże porcncj5lnić obciążć wykomłĘ odpowiedzialnoś.ią a śzkodę *lfżqdmną
pia imy podniol, a wię. j€sl ń.z8odny z an, 36l § l kc.

cży zmawiający *arżi zgodę m Msiępując{ nodyffłację aplŃ nfuv!: ,,w łąPadku
uchrbi.nialel ińońokfullóhr 9 8'. I a niniejęeso parugaIu zMNiająć, ha pl@o póvier.yć

rrbmaie oboriążrn\j wlkóĄdĘ nnltalął.^ - svfrancjl hn.nu auloĄaorah.n! pę?ż
ploduc.Ńa seruisNi ńa kDsżl i lvyko wlkonNcr}"|



9!!!9!!E!ł
zanawiający wyBż zgodę,

ĘEd!_!!!
Dotyczy ł@ru Wo$y § 8 usl. l
odśĘpi@i€ od @o$y.j.st m iąfuien ńdykdnym i niel@rłstryn db óbu stron @o*y, w tym

óMież zamaviają*8o. 'wob* 1ćgo wykoMM ploponuje dodeie otowiązłu ptem€8o

we*eia vykoBwcy do realizlcji obowiążków w \)@c@nym teminie, nad.jąc mu Blęlująe

Plftd od:ą]ienień od mv, zawiąiqcr we ie 
',rł!k@cę 

do uśunĘcia ndlazeĄia Pod

ryEo.eń r@iqzania Mov wżnrczają. nu doddlkŃ, ollPovied,i klńlh".
T5ka toD5trukci8 clŃni śłu$y inlffi z@wiają€3o,
odWkdl:
zmłia.jqcy łyiażl zgodę.

Pvtlli€.ilź
czy z.mwisjący oEkuje podoia w of€rci€ proponoM€8o t€minu dosi.9}'

zaFosai. oro łór movy nie okrślają kon}Ehe8o wyMgsego t minuMlieji!8dmiofu

9o!@dźr
Tmin rcali@ji pź.dmiotu mówićnia to 4 tygodni€ od dnia Podpismi& Mo\},

ĄEd!-sEE
- ph- 4 - czy ZMwiają.y dopuści do p@|aryu łysokiej nrsy ap@l do ai*alaia ż 2
pojennymi s@fladmi m drobre akoŃria?
9$9@dŁ

P .nl.!il4
Ń| 7 c4 zeawi,,j{y dopuś.i do pEtsĘu ł?$kićj łlŃy Ap&at do Zi€calMia z 3

dodalkosami 8niozdmi eleklryńyńi 2]0v na tylnej ścimi..pmtu umożiwiają@ podląc@ie

9!!!!!dŁ

Pt/t !i€ nit5
pkt, 10 czy zamMajqoy dopŃci do pfuidgu wysti€j klsy gpdal do ai€cżrldia ż

MoDćtrami dorrczą.ymi ciśnićnb ż śi@i @nlra]n€j o@ osobnymi dla butli ćzŃołrch
uiesrcanyni prży budrch?
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st!r!!9cŁ

Pvttnle bi16
pkt,14 - czy zmawiają., dopuś€i .lo pźela€u tvy$ki€j klasy q@ai do ająaleia z Eg.

czuloś.i *yzwleia pź€PłyTowgo w ałrcsie od l _ 15 umin ?golBrd,i
Zmawiający nie dopŃci,

P rni.nil7
-pki.4l - czy Zmawiający dóPUś.i do p@t Ęu łysokiej klsy apmt do ai.caleia ż regd@ją
.ałóści B? abnia pżąŁwoweeo ł ż}r€sie od l _ 15 l/nin ?
s4!9!i94Ą

Pvt ni. bil8
-płi,44 - czy zmMający dopuś.i do prżdaĘ! łrsokie.j kbsy ap@t do ai€czutmia b€z,bmu
niskiej i v}sokiej c4slolś€i oddĘhóv f 

']€ 
ż ptcyzyjnyń poóiNm uśtawionych odd*bóvr?

9o!ddŁ
zamwiający nie dopuści.

!t&d!r!n!!
pk,65 czy zmawi.jący dopuści do pmtaĘu łysoki.j klsy apMt do ai€cznmi! z l19ndmi

dlaTve, MY Ppeak. Ppla! PEEŁ co2, gle bż fl
oc!9dc!Ę

Ą!!!&_!!29
pkt, ó6 czy Zmawiający dopuś.i do !&€iaĘu *yski€j tl5sy alwat do aiealeia b€z

@!pu!cŁ
zuawi.ją.y nie dopuści

Pvt lie Ei21
- pkl, 11 - c,r zlmwiajqćy dopuści do pizćtaĘu ł7fuk€j klsy ap@1 do aiecateia z
oblicaieh i łyśMeihiem wanoś.i MAc z uwględni€nim rydycheej mi€szdki 8@Wj bą
PoFćby Podaw&ia wieku p&jent! ?
a!!!!BŁ

Pvl.nieni22
- pki. 83 czy zmwiający doluści do !fttaĘu B}soki.j kldy apMt do aiecznmia z
apmiętywdifr zdmń d.moB}ó - pmĘć 200 z€stałów odcin}ów krą*ych i §?rtości
pMćEów ? J6t to duża i łyslarcająca ilość deyoh almo*?ch do malią.
q!!9!&!Ł

Ątssi!_!!2!
pkt,85 cą zmwisjący dopuś.i do pżtaĘu §}sołiej klaśy apłat do ai4alsia z poniem

i ńonjlorowien nNlępujących pafu etiów:
a) EKGi



b) odchylmie odciŃa sł
c) Dtu8ość odcinkaQT pomiar ńetodą pośEdnią;
d) Licżba oddecbów (RESP);

0 ciśni€nic kfri, miemne meiodą nieinwazyjną 1NIBP)]g) Teńperaiua(Tl,T2,TD]
h) ciśnienie kNi, miemne netodą inwayjĄ (IBP) ?
od@dśdŁ

Ą!!d!_!!2!
pk1,8ó czy z@awiający dopuści do przei gu wysokiej klsy apmtdo dieżuldiaztyporyn

i w pełni łystdcającyń żrł€§m pońidu HR od 15 do ]50 u.yni! ?
ac!!!&!Ł

!r.!4&_q25
pkt, 92!93 c2, Zdawiający dopuści do prTtoigu $yŃkiej lrlaśy aptrat do aiecalmia z

analią odchyleni! odcinta sT w śiedniu odpio$adrcniach jednoceśnie w atresi. od _2,0 do +2,0

nv bez możliwości Gtlwimiajediosti pomimwej m 1
qb!!!!Ł

Ą$!i9_!!&
- pki, 99 - czy zuawiający dopuści do pmta]gu *1sókiej tlasy apfual do miąalEńia pNiadający
pĘdkość krcślenia 6,25mnvs, ]2,5nrn/s, 25nDr/ś?
od!l!!§dŁ

Pvttni€,rż'
pkt,l02 czy zmasiający dopuści do pfulai8u rysoki€j kl6y apaBt do aieczuleia ż Z}rcsem

PR: 20_250 udnin ($tu!eja) 7 J€st io bddzo zbliżona Wańość do Bynagaej i v pelói
vlslmzjąca do i€llospektyMej oceny p&jenla
od!!l!JŁ

!r!4!i9_!!2!
Pkt,l07 czy Zmawiający dopuści do plzelaĘu *lskiej klóy apdat do ai€calmia z Zti€sn

ponid ciśnimia 10_270 mHg'
oo!dś!Ł

&bs!r_s!29
pkl,l08 czy zuawiający dopuści do pret!Ęu Pysokiej klsy apel do aiecżuldia ż zatresn

pomim pulsu Wu z NIBP 40,240 bPm?
9c!p!!!cŁ

P9tmi. ni30
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pkt,ll8 cży zmałi.jący dopuści do pźeiaryu *]sokiej klsy apMtdoai* lmiazałtlsn
ponim inPlzyjnego ciśnienia od ,50 do +300 DnHe?qrplldŁ

Pvhnie oi31
Pkt, ll9 - czy zanawiający dopuści do PfttOrgU lr$kięj łlsy apdal do aie@ldia bez

nożliwoś.i oblicfuia i łyświelbnia ł.itości cPP?
oc!!!EŁ

Ą!!d!_!42
- pk, l33 - czy ZmMający dopulici do pr4t €u rysokiej klasy apm1 do aiealei! z
uśawimiem głośnoś.i sygmliz€ji al@owej ( l l pożiońów do Bybon) beż @rca drłiękowei

scpg$lcŁ

hk D?.] (,})

Pow]ATo\lY zEsPÓl, MP]TAII
5ó-400 oLE5Nlc,Ą

U, Almll Kloiowei l
c.nh i07ll 77.óŁ31)0, lox 07]| 7,ó7,!o'
NlP 9]D347075, R€a o32róó5ao


