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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

 
 

    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EP/220/27/2017/7 31.07.2017r. 
                                                     
 

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
  

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 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. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
ZESTAW 20 
zał. nr 1A.12 do SIWZ, zadanie 12 
 
lp. 5 
Czy Zmawiający dopuści aparat z hamulcem centralnym, bez oddzielnych blokad na kołach? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 7 
Czy Zamawiający dopuści aparat z modułem dodatkowych gniazd, umieszczonym z tyłu lub z boku aparatu? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 10 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z reduktorami nabutlowymi i odczytem ciśnienia w butlach na 
reduktorach, natomiast z przodu aparatu odczytu ciśnienia w sieci  centralnej? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 15 
Czy Zamawiający dopuści aparat z przepływomierzami elektronicznymi o zakresie regulacji dla O2 N2O i 
Powietrza od 0 do 12 L/min? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 19 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez podgrzewanego systemu/układu oddechowego? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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lp. 21 
Czy Zamawiający dopuści aparat z obejściem tlenowym o wydajności minimum 25 L/min? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 24 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wielorazowym zbiornikiem na wapno o pojemności 1,5 L oraz z możliwością 
stosowania zbiorników jednorazowych 1,2 – 1,3 L, które mogą być zmieniane podczas pracy bez rozszczelniania 
układu? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 31 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wentylacją synchronizowaną SIMV tylko w trybie objętościowym (VCV)? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 33 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP w zakresie 0-20 cmH2O (hPa)? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 34 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją I:E w zakresie co najmniej 1:4 do 4:1? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 37 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości do 1400 ml? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 38 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją pauzy wdechowej do 50%? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 39 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości wyzwalacza przepływowego od 2 do 15 l/min? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 40 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalacza ciśnieniowego? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 42 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości pojedynczego oddechu? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 43 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie i realizację kontroli oddechów wraz z alarmami niskiej i wysokiej częstości 
oddechów w monitorze (respiracja z EKG)? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 57 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji krzywej przepływu? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 58 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji pętli oddechowych i zapamiętania pętli referencyjnych? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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lp. 63 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów graficznych i tabelarycznych? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 64 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji stopera, czas trwania zabiegu równie dobrze można monitorować 
obserwując prezentowaną na ekranie aktualną godzinę? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 66 
Czy Zamawiający dopuści aparat z galwanicznym czujnikiem pomiaru O2? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 71 
Czy Zamawiający dopuści ssak z dwiema butlami wielorazowymi o objętości 0.7 L każda, z możliwością 
stosowania wkładów jednorazowych? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 77 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez przycisków szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych 
mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych, a zamiast tego wyposażony w system 
szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów za pomocą pokrętła nawigacyjnego 
i przycisków funkcyjnych umieszczonych na obudowie monitora? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 79 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
lp. 82 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez funkcji obliczeń parametrów nerkowych? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 85 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez możliwości rozbudowy o nieinwazyjny ciągły rzut minutowy 
serca? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 93 
Czy Zamawiający dopuści odstępy pomiarowe ustawiane w zakresie od 1 do 240 minut? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 
 

ZESTAW 21 
Pytanie 1.  

Prosimy o informacje czy w pkt 1 załącznika nr 1A. 16 do SIWZ Zamawiający dopuści analizator 

posiadający jedynie deklarację zgodności CE i powiadomienie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, którą 

to deklarację Zamawiający dopuszcza w pkt 27 nr 1A. 16 do SIWZ? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2.  

Ponieważ opisany przez Zamawiającego w pkt 18 załącznika nr 1A. pakiet 16 do SIWZ  system nadzorujący 

wymaga możliwości bezpośredniego połączenia się do analizatora poprzez wewnętrzną sieć LAN prosimy o 
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informację  czy miejsce z poziomu, którego prowadzony będzie nadzór oraz miejsce instalacji analizatora posiadają 

bezpośrednią komunikację pomiędzy sobą  lub czy możliwe jest zrobienie wewnętrznych przekierowań w sieci ? 

ODPOWIEDŹ: W szpitalu istnieje port sieci strukturalnych. 
 

Pytanie 3.  

W związku z tym, że Zamawiający w punktach granicznych doprecyzował jedynie zestaw odczynnikowy - 

„zestaw odczynnikowy w postaci jednej wymiennej kasety, zawierający odczynniki i kalibratory, zintegrowany z 

pojemnikiem ściekowym, przechowywany w temperaturze pokojowej”. Prosimy o informacje czy w punkcie 2,5,15 

załącznika nr 1A. 16 do SIWZ  oraz w pkt 1 załącznika nr 1B. do SIWZ Zamawiający wymaga aby analizator, 

dokonywał pomiaru wymienionych w pkt 1 badań w kasecie sensorowej, która jest drugim materiałem zużywalnym 

dającym możliwość wykonania minimum 100 lub minimum 300 oznaczeń. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przedstawił wymagania dotyczące wyłącznie zestawu 
odczynnikowego  - pkt 2, 5, 15 załącznika nr 1A.16 oraz pkt 1 załącznika nr 1B.16 - i nie określił 
wymagań dotyczących dodatkowych odczynników i akcesoriów – w tym kaset sensorowych – 
koniecznych do wykonania badania.     

Pytanie 4.  

Dotyczy pkt 15 parametrów granicznych dla pakietu nr 16 

Czy Zamawiający wpisując w punkcie 15 - „Dołączenie do oferty wykazu wszystkich pozycji niezbędnych do 
wykonania badań w ciągu 30 dni”, ma na myśli wymienienie wszystkich elementów niezbędnych do wykonania 
100 lub 300 oznaczeń, czy jedynie odczynniki? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający sprecyzował w pkt 15 załącznika 1A.16, że wymaga wykazu 
wszystkich pozycji niezbędnych do wykonania badania  - nie tylko odczynników dla zestawu 
zawierającego minimum 100 oznaczeń ORAZ 300 oznaczeń. 

 
ZESTAW 22 
Dotyczy: Zadanie nr 9 – Wózek transportowy leżący  
1. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac piankowy 1- warstwowy? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac w pokrowcu nieprzemakalnym typu skaj 

z możliwością wyboru koloru (8 kolorów do wyboru) o grubości 7 cm?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
3. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac mocowany za pomocą pasków w sposób 

uniemożliwiający samoczynne przesuwanie się?  
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
4. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w teleskopowy wieszak infuzyjny wykonany ze stali 

nierdzewnej, składany, 2 częściowy, z regulacją wysokości, wyjmowany (z możliwością zamocowania w 
czterech narożnikach wózka), z 2 haczykami, z dopuszczalnym obciążeniem 10 kg? 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 

ZESTAW 23 

Dotyczy - Zadania nr 16: dostawa, i instalacja Analizatora parametrów krytycznych 1 szt. 
1. Ad.pkt.1 parametrów wymaganych 

Prosimy o uszczegółowienie jakiego konkretnie panelu oznaczeń wymaga Zamawiający: pH, pCO2, PO2,Hct 
czy też: pH,pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Ca++, glukoza, mleczany? 
Jest to kwestia kluczowa, ponieważ w zależności od wymaganego menu oznaczeń oferujemy inną kasetę 
odczynnikową o innym numerze katalogowym, a także cenie. 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga następującego panelu oznaczeń: pH, pCO2, pO2,Hct, K+, 
Na+, Ca++, glukoza, mleczany. 

 
2. Ad.pkt.2 parametrów wymaganych 

Czy Zamawiający pod pojęciem kaseta odczynnikowa rozumie jedną kasetę niezbędną do wykonywania 
wszystkich wymaganych oznaczeń, która zawiera odczynniki, sensory, płyny kontrolne, kalibracyjne, sondę 
aspiracyjną oraz pojemnik na ścieki przechowywaną w temperaturze pokojowej? I czy tym samym wymaga, 
aby sensory znajdowały się w tej samej kasecie co odczynniki, kalibratory i pojemnik ściekowy? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zestawu odczynnikowego w postaci jednej wymiennej kasety 
zawierającej odczynniki i kalibratory, zintegrowanej z pojemnikiem ściekowym, przechowywanej w 
temperaturze pokojowej. W SIWZ nie określono wymagań dotyczących sensorów i sondy 
aspiracyjnej. Wymagania dotyczące materiału kontrolnego określono w pkt. 3, 7 załącznika nr 
1A.16. 

 
3. Ad.pkt.4 parametrów wymaganych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na trwałość zestawu odczynnikowego od instalacji 21 dni? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 
 
4. Ad.pkt.7 parametrów wymaganych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wyposażony w unikalny, opatentowany przez producenta System 
Inteligentnego Zarządzania Jakością (iQM), który w sposób całkowicie automatyczny, bez dodatkowych 
kosztów przeprowadza badania kontroli jakości po każdym wykonanym badaniu, automatycznie wykrywa 
błędy systemu, dokonuje ich automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności?  W związku z 
powyższym nie ma możliwości ani potrzeby prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla 
poszczególnych parametrów. Do bieżącego wglądu Użytkownika pozostaje wykres Delta będący graficzną 
ilustracją wyników wszystkich przeprowadzonych badań kontroli jakości a także raport błędów oraz czynności 
naprawczych wykonanych przez Inteligentny System Zarządzania Jakością. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

5. Ad.pkt.15 parametrów wymaganych 

Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie wykazu wszystkich pozycji niezbędnych do wykonania badań 
w ciągu 21 dni dla kasety odczynnikowej ważnej na pokładzie analizatora 21 dni? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody - wymagany okres dla wszystkich oferentów to 30 
dni. 

 
6. Ad.pkt.18 parametrów wymaganych 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator wyposażony w unikalny, opatentowany przez producenta System 
Inteligentnego Zarządzania Jakością (iQM), który w sposób całkowicie automatyczny przeprowadza bez 
dodatkowych kosztów badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu a także w sposób 
automatyczny przeprowadza kalibracje jedno i dwupunktowe, wykrywa błędy systemu, dokonuje ich 
automatycznej naprawy oraz dokumentuje powyższe czynności?  W związku z powyższym nie ma możliwości 
ani potrzeby podglądu wyników kalibracji ani kontroli jakości. Do wglądu Użytkownika pozostaje wykres Delta 
będący graficzną ilustracją wyników wszystkich przeprowadzonych badań kontroli jakości. W oferowanym 
systemie o bieżącym statusie kalibracji świadczy status aktywnych oznaczeń równoważny ze statusem w pełni 
sprawnych elektrod monitorowanych w czasie rzeczywistym. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

7. Czy Zamawiający wymaga każdorazowej walidacji nowej kasety przy jej wymianie (jedynie raz na 21 dni) za 
pomocą specjalnego dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów całego 
systemu przed jego uruchomieniem? Czynność ta gwarantuje najwyższą jakość wyników i wykluczenie błędów 
w fazie analitycznej na poziomie 97%. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga walidacji nowej kasety. 
 

ZESTAW 24 
dotyczy: Zadanie nr 12 - Aparat do znieczulenia ogólnego stacjonarny - 1 sztuka 
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1. Pkt. 4,7 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia wyposażony w 2 szuflady na 
akcesoria oraz 3 dodatkowe gniazda zasilania elektrycznego? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
2. Pkt. 10 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia bez manometru butli gazu? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
3. Pkt. 15 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia wyposażony w przepływomierz 

powietrza w zakresie: 0-10l/min? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
4. Pkt. 39 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia z regulacją czułości wyzwalania 

przepływowego w zakresie od 1- 15 l/min.? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
5. Pkt. 59 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia wyposażony w ekran do sterowania 

zewnętrzny, zapewniający wygodną obsługę urządzenia? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Pkt. 71 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia wyposażony w ssak próżniowy? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
7. Pkt. 85– Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia bez możliwości rozbudowy monitora o 

moduł nieinwazyjnego ciągłego rzutu minutowego serca? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
 

 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
           Małgorzata Usielska 


