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    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/27/2017, pn. Dostawa i instalacja sprzętu w 

ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności 
działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie w 
zakresie ratownictwa medycznego”  

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu, o które Zamawiający dokonuje zmiany treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
ZESTAW 29 
Zadanie 12 Aparat do znieczulenia ogólnego stacjonarny 1 szt., załącznik nr 1A.12 do SIWZ 
Ad 10 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z reduktorami nabutlowymi i odczytem ciśnienia w butlach na 
reduktorach, natomiast z przodu aparatu odczytu ciśnienia w sieci centralnej?  
Ad 15 
Czy Zamawiający dopuści aparat z przepływomierzami elektronicznymi o zakresie regulacji dla O2 N2O i 
Powietrza od 0 do 12 L/min?  
Ad 19 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez podgrzewanego systemu/układu oddechowego?  
Ad 31 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wentylacją synchronizowaną SIMV tylko w trybie objętościowym (VCV)?  
Ad 37 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości do 1400 ml?  
Ad 40 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalacza ciśnieniowego? 
Ad 42 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości pojedynczego oddechu?  
Ad 43 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie i realizację kontroli oddechów wraz z alarmami niskiej i wysokiej częstości 
oddechów w monitorze (respiracja z EKG)?  
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Ad 58 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji pętli oddechowych i zapamiętania pętli referencyjnych? 
Ad 63 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów graficznych i tabelarycznych? 
Ad 66 
Czy Zamawiający dopuści aparat z galwanicznym czujnikiem pomiaru O2  
Ad 71 
Czy Zamawiający dopuści ssak z dwiema butlami wielorazowymi o objętości 0.7 L każda, z możliwością 
stosowania wkładów jednorazowych?  
Ad 79 i 85 
Czy Zamawiający dopuści zestaw aparatu do znieczulania z monitorem pacjenta, w którym monitor pacjenta  nie 
jest wyposażony w pamięć krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (lp. 79), a w to miejsce oferuje 
zapamiętywanie 20 sekundowych odcinków 4 krzywych dynamicznych z każdym zapisanym zdarzeniem 
alarmowym, oraz z możliwością rozbudowy monitora pacjenta o małoinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca 
metodą PiCCO, zamiast wymaganej rozbudowy o nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca (lp. 85)? 
 
ODPOWIEDŹ: Odpowiedzi na powyższe pytanie zostały udzielone pismem nr 
EP/220/27/2017/7 z dnia 31.07.2017r., wraz z modyfikacją pismem nr  
EP/220/27/2017/9 z dnia 08.08.2017r. 
 
 
ZESTAW 30 
Zadanie 12 Aparat do znieczulenia ogólnego stacjonarny 1 szt., załącznik nr 1A.12 do SIWZ 
Ad 43 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie i realizację kontroli oddechów wraz z alarmami niskiej i wysokiej częstości 
oddechów w monitorze (respiracja z EKG)? Zachowuje to wymaganą funkcjonalność. 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EP/220/27/2017/7 z dnia 31.07.2017 r. na 
następującą: TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. 
 
Ad 63 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów graficznych i tabelarycznych? 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EP/220/27/2017/7 z dnia 31.07.2017 r. na 
następującą: TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA. 
 
 
 
Dodatkowo Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EP/220/27/2017/1 z dnia 
22.05.2017 r. na pytanie dotyczące zadania 9, pytanie 15: 
15. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac piankowy 1- warstwowy, w 
pokrowcu nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym o grubości 7 cm, niepalny, mocowany za pomocą pasków w 
sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie się? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź po zmianie: Zamawiający nie dopuszcza mocowania materaca na pasy. Pozostałe 
parametry zgodnie z SIWZ. 
 
 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert, na niżej podane: 
- termin składania ofert – z 24.08.2017., do godz. 09:00 na 29.08.2017 r., do godz. 09:00, 
- otwarcie ofert – z 24.08.2017 r. o godz. 09:30 na 29.08.2017 r. o godz. 09:30. 
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1. W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6, otrzymując brzmienie: 
„5. Termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać do dnia 29.08.2017 r., do godz. 09:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2017 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.” 
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