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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 

 
 

    Znak sprawy:                                                                                  Data:  
EP/220/27/2017/9 08.08.2017r. 
                                                     
 

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 16 
Dot. Zadania nr 4: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Monitor funkcji życiowych 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści Monitor funkcji życiowych z akumulatorem litowo-jonowym o czasie ciągłego 
monitorowania wynoszącym 2 godziny? Monitor może być zasilany z sieci lub poprzez wysoko wydajny akumulator 
litowo-jonowy, który osiąga poziom naładowania 85% w dwie godziny, a 100% w ciągu jedynie czterech godzin 
od podłączenia do sieci. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści Monitor Funkcji Życiowych bez wyświetlania jakości indeksu PI? Oferowane przez nas 
urządzenie wyposażone jest w technologie przetwarzania sygnału cyfrowego Nellcor, zapewniającą dokładne i 
wiarygodne pomiary nawet w przypadku niskiej perfuzji i innych zakłóceń sygnału. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści Monitor Funkcji Życiowych z zakresem pomiarowym częstości pulsu wynoszącym od 25 
do 230 uderzeń na minutę? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści Monitor Funkcji Życiowych bez funkcji stazy? 
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Funkcja stazy stosowania jest do monitorowania ciągłego pacjentów stacjonarnych i nie znajduje uzasadnienia w 
tych urządzeniach. Monitory funkcji życiowych mają służyć do szybkiej oceny podstawowych parametrów 
życiowych pacjenta, co szczególnie istotne jest na takich oddziałach jak SOR, gdzie przeprowadzany jest szybki 
Triage pacjenta. Ponadto oferowane przez nas urządzenie posiada technologię SureBP, mierzącą ciśnienie już w 
trakcie inflacji mankietu. Pozwala nam to na szybki 15-sekundowy pomiar ciśnienia krwi, zmniejszający tym samym 
siłę ucisku mankietu na ramię pacjenta, co zwiększa jego komfort podczas wykonywania badania. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Pomiar temperatury ciała na oddziałach SOR jest istotnym parametrem ze względu na występowanie przypadków 
hipotermii. Hipotermię rozpoznaje się u każdego pacjenta, którego temperatura centralna jest niższa niż 35°C. 
Aby móc potwierdzić rozpoznanie konieczny jest pomiar temperatury centralnej u pacjenta za pomocą termometru 
z odpowiednio niskim zakresem temperatur. Oczekiwany zakres pomiaru temperatury przez Zamawiającego 
uniemożliwia postawienie takiego rozpoznania. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o obniżenie wymaganego dolnego zakresu pomiaru temperatury 
ciała oraz o dopuszczenie do postepowania przetargowego urządzenia w którym temperatura mierzona jest za 
pomocą termometru dousznego z zakresem pomiaru od 20°C do 42,2°C w każdym trybie pracy? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia w którym temperatura mierzona jest 
za pomocą termometru dousznego z zakresem pomiaru od 20°C do 42,2°C w każdym trybie pracy. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający będzie wymagał termometru tympanicznego, który ma szybki czas uzyskiwania wyników: 3-5s. 
Jest to parametr istotny na oddziałach SOR, gdzie zdarzają się przypadki hipotermii i zachodzi konieczność ciągłego 
monitorowania temperatury ciała pacjenta. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania przetargowego aparat , którego waga wraz z akumulatorem wynosi 
4,3 kg? Oferowany Państwu Monitor zostanie umieszczony na ergonomicznym stojaku jezdnym zapewniającym 
łatwe i bez wysiłkowe sterowanie urządzeniem podczas jego przemieszczania. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez Monitor Funkcji Życiowych stopnia ochrony przed 
zalaniem cieczą IPX1? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza Monitor Funkcji Życiowych bez stopnia ochrony 
przed zalaniem cieczą IPX1. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności statyw jezdny charakteryzujący się poniższymi parametrami: 
1. Stojak posiada jeden 3 częściowy kosz na akcesoria, gdzie możliwe będzie umieszczenie zarówno chusteczek 
do dezynfekcji, butelki z płynem do dezynfekcji oraz innych akcesoriów niezbędnych do wykonania pomiarów, 
2. Stojak wyposażony w system uchwytów do prowadzenia kabli, co ma wpływ na żywotność akcesoriów 
pomiarowych i przewodów zasilania, 
3. Posiada uchwyt na pojemnik na odpady, 
4. Statyw z kolorystycznym wyznaczeniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na 
bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) 
5. Wbudowane oświetlenie LED półki, umożliwiające pracę w nocy. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego Monitor Funkcji życiowych z 3 stopniową skalą regulacji 
głośności alarmów? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 11 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany Monitor Funkcji Życiowych posiadał możliwość stosowania mankietów 
jednorazowych w celu eliminacji zakażeń krzyżowych? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania zaimplementowanego protokołu NEWS i dopuści do 
postepowania przetargowego na zasadzie równoważności Monitor Funkcji Życiowych posiadający 
zaimplementowany protokół MEWS? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza Monitor Funkcji Życiowych posiadający 
zaimplementowany protokół MEWS. 
 
Dot. Zadania nr 3: Opis parametrów wymaganych dla respiratora stacjonarnego 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator posiadający tymczasowo menu w języku 
angielskim, z możliwością późniejszego wgrania oprogramowania w języku polskim? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Dot. Zadania nr 9: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Wózek transportowy leżący 
Pytanie 1, pkt 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności wózek, którego leże 
posiada 3 ruchome segmenty i oparty jest na kolumnach, których osłony składają się w harmonijkę? Osłony 
składane w ten sposób charakteryzują się większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, szczelniej chroniąc 
ruchome kolumny. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2, pkt 4 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek z pionowym uchwytem na zbiornik tlenu montowany 
obok leża? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3, pkt 8 i 9 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania wózek, którego szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 
wynosi 67,3 cm, a Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 81,3 cm? Wózek ten pomimo mniejszych 
szerokości całkowitych posiada leżę o wymiarach wymaganych przez Zamawiającego. Dzięki temu zajmuje on 
mniej miejsca na oddziale oraz pozwala na wygodniejsze pokonywanie ciasnych przestrzeni podczas transportu 
pacjentów. 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że zachowane 
zostaną minimalne rozmiary leża dla pacjenta. 
 
Pytanie 4 pkt 16 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózek z niklowanymi bocznymi poręczami o długości 
119,4 cm (przy całkowitej długości łóżka 190,5 cm ), które wykazują doskonałą odporność na rdzę, nawet w 
najbardziej niesprzyjających warunkach, a ochroną przed uszkodzeniem ścian jest znajdującą się po bokach wózka 
listwa odbojowa? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5 pkt 20 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy wózek marki Hill-Rom z manualną regulacją 
segmentu nóg w zakresie od 0˚do 25˚? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 6 pkt 27 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu możliwości wyboru min. 5 kolorów 
odbojników nad kołami? Punkt ten w żaden sposób nie wpływa na wzrost poziomu funkcjonalności wózka. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wyboru oznaczenia 
kolorystycznego innych elementów wózka. 
 
Pytanie 7 pkt 25 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wózek bez uchwytów na worki urologiczne po obu stronach 
łóżka? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wymaga aby wózek posiadał hamulec ręczny, pozwalający na zaoszczędzenie sił podczas 
zjazdów z pochylni i w przypadku konieczności nagłego zatrzymania się? Posiadanie takiej funkcji znacząco wpływa 
na poprawę ergonomii i komfortu pracy personelu. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 9 pkt 30 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności teleskopowy niklowany składany wieszak infuzyjny min. 2 
częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki, łatwość użycia jedną ręką, Dopuszczalne obciążenie 
11 kg? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 pkt 29 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu 
poliuretanowym, nieprzemakalnym, paro-przepuszczalny, o grubości min. 7 cm, niepalny, mocowany w sposób 
uniemożliwiający samoczynne przesuwanie? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza materac piankowy 2 warstwowy pod warunkiem 
mocowania go na rzepy. 
 

 
ZESTAW 17 
1. Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit  - strop na którym będzie dokonany montaż 

lampy? 
ODPOWIEDŹ: Strop pomieszczeń, w których dokonany będzie montaż jest betonowy. 

 
2. Czy występuje sufit podwieszany, z czego, jeśli tak to, na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od 

stropu? 
ODPOWIEDŹ: Występuje sufit podwieszany, z płyt GK.   Wysokości od podłogi oraz odległość od 
stropu określa SIWZ. 
 
3. Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to 

czy Zamawiający doprowadzi je we własnym zakresie? Jeśli przewody miałby doprowadzić wykonawca to 
proszę o podanie odległości do rozdzielni. 

ODPOWIEDŹ: W miejscu montażu brak jest przewodów zasilających ew. lampę 
zabiegową.  Odległość od rozdzielnicy – w zależności od pomieszczenia przeciętnie ok. 12 m. 

 
4. Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? 
ODPOWIEDŹ: W miejscach montażu nie są zamontowane wiszące lampy zabiegowe. 
 
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą średnicą pola roboczego wynoszącą: 39 cm, 
w tym zakresie pełna iluminacja światła? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
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6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę ze stałą średnicą pola roboczego wynoszącą: 35 cm, 
w tym zakresie pełna iluminacja światła? Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła 

naturalnego. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę z poborem mocy wynoszącym 70 W ? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
9. Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 60 000 lux z 1m? 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. 
 
10. Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 80 000 lux z 1m? 
Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 
ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
11. Czy Zamawiający dopuści natężenie oświetlenia wynoszące 85 000 lux z 1m? 
Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
12. Czy Zamawiający dopuści Napięcie zasilania czaszy - 12 V DC ? Rozwiązanie nie wpływające na parametry 

użytkowe lampy. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy  odbywało się 

płynnie, bezdotykowo czujnikiem (rodzaj panelu) umieszczonym na czaszy w  przedziale 10-100%? Takie 
rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i jednocześnie   przeciwdziała zakażeniom krzyżowym. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 
ZESTAW 18 
Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego takie same jak do ZESTAWU 17. 

 
 

ZESTAW 19 
Załącznik nr 1A.9 do SIWZ 
Zadanie  nr  9: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Wózek transportowy leżący   
Pkt 16 Czy Zamawiający wymaga nadal by konstrukcja wózka zapewniała brak przerw transferowych? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pkt. 18 Czy Zamawiający wymaga nadal by system „obniżonego siedziska” uruchamiał się podczas zmiany kąta 
nachylenia segmentu pleców? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga. 
 
ZESTAW 25 
Załącznik nr 1A.9 do SIWZ 
Zadanie  nr  9: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Wózek transportowy leżący   
Pkt 16 Czy Zamawiający wymaga nadal by konstrukcja wózka zapewniała brak przerw transferowych? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi do Zestawu 19. 
 
Pkt. 18 Czy Zamawiający wymaga nadal by system „obniżonego siedziska” uruchamiał się podczas zmiany kąta 
nachylenia segmentu pleców? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi do Zestawu 19. 
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II Sprzeczne odpowiedzi. w Wyj7 
do zadania 12 Aparat do znieczulania, stacjonarny 
Zestaw 20 
 
 
 
 
 
 
Zestaw 24 

 
 
 
 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
(Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EP/220/27/2017/8 z dnia 01.08.2017 r.)  
 
 
 
ZESTAW 26 
Pytanie nr 1 
dotyczy zadania nr 18 – aparat USG z dopplerem typu laptop 
Czy Zamawiający na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej dopuści wykaz należycie wykonanej dostawy 
polegającej na dostawie i instalacji aparatu ultrasonograficznego o wartości 90 000,00 zł?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2 
dotyczy załącznika 1A.18 do SIWZ - Opis parametrów wymaganych, pkt 17 
Czy Zamawiający dopuści częstotliwość odświeżania w trybie B min. 435 fps co w żadnym stopniu nie pogorszy 
parametrów obrazowania, gdyż bezwładność oka ludzkiego nie jest w stanie odróżnić więcej niż 200 fps. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
ZESTAW 27 
Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta  z maksymalną liczbą klatek(obrazów) 
pamięci dynamicznej prezentacji B min.1000 ?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z dyskiem twardym o pojemności nie 
mniejszej niż 160 GB?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z wbudowanym w aparat 
akumulatorem zapewniającym pracę bez zasilania sieciowego min.45 minut?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem FRAME RATE dla trybu B 
min. 750?  
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem powiększania obrazu min.8 
x ? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta z zakresem kąta skanowania(widzenia) 
dla głowicy elektronicznej sektorowej, szerokopasmowej do badań kardiologicznych min.80 stopni? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
ZESTAW 28 
Załącznik nr 1A.12 do SIWZ 
Zadanie nr 12 - Opis parametrów wymaganych dla aparatu do znieczulenia ogólnego stacjonarny 
 
1. Do punktu 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w 3 gniazda 

elektryczne 230V na bocznej ścianie aparatu? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
2. Do punktu 9: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z reduktorami wbudowanymi w aparat? Jest to 

jedynie rozwiązanie konstrukcyjne, które nie ma wpływu na właściwości kliniczne. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Do punktu 19: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy niepodgrzewany? Konstrukcja aparatu 
uniemożliwia powstawanie skroplin w inny sposób, natomiast nie ma to wpływu na właściwości kliniczne. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
4. Do punktu 22: Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 

do podaży na maskę lub wąsy tlenowe z zakresem regulacji od 0 do 10 l/min? Większe przepływy nie są 
praktycznie stosowane. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
5. Do punktu 24: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z pochłaniaczem dwutlenku węgla o 

pojemności 1370ml / 1437ml dla pojemników wielorazowych i jednorazowych? Jest to nieznaczna różnica 

względem wymagań postawionych przez Zamawiającego, natomiast pozytywna odpowiedź na to pytanie 
umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Do punktu 25: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez wizualizacji zastawek 

wdechowej i wydechowej, natomiast z widocznym miechem? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
7. Do punktu 39,40: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez triggera ciśnieniowego ? 

Oferowany aparat posiada funkcję wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2 - 10 l/min co jest parametrem 

wystarczającym w zastosowaniu klinicznym, ponieważ wyzwalacz przepływowy jest funkcją częściej 

wykorzystywaną. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
8. Do punktu 48: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia umożliwiający odczytanie ostatnich 12 

alarmów? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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9. Do punktu 59: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z ekranem respiratora umieszczonym na 
wysięgniku? Takie rozwiązanie zapewnia optymalne ustawienie monitora. 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

10. Do punktu 63: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez trendów Pplat? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
11. Do punktu 64: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez wyświetlanej stale na ekranie daty? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
12. Do punktu 75: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający wyświetlanie 6 krzywych dynamicznych? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
13. Do punktu 79: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości zapisywania krzywych dynamicznych 

w czasie rzeczywistym? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
14. Do punktu 85: Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o małoinwazyjny pomiar rzutu serca metodą 

PICCO, zamiast nieinwazyjnego ciągłego rzutu minutowego serca? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Załącznik nr 4 do SIWZ: 
15. Par. 4 ust. 6 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części 

zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni 
roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach 

niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający 

dopuści: czas naprawy do 5 dni roboczych bez konieczności wymiany części zamiennych, do 7 dni roboczych 
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 10 dni roboczych w przypadku 

konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
16. Par. 4 ust. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisów tego ustępu: 

„Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, wydłużającej się naprawy,  
tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie” ? 

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z 
normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić 
nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone 
w umowie. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

17. Par. 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów 
medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu 
wad oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z 
tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną pismem EP/220/27/2017/7 z dnia 31.07.2017 r. 
oraz EP/220/27/2017/8 z dnia 01.08.2017 r.  na pytanie dotyczące zadanie 12: 
- zestaw 20, pozycja 10, 15, 19, 31, 37, 40, 42, 58, 64, 66, 71, 79, 85 
- zestaw 24, poz. 10, 15, 85 
 
ZESTAW 20 
zał. nr 1A.12 do SIWZ, zadanie 12 
 
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 po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający 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 po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 19 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez podgrzewanego systemu/układu oddechowego? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 31 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wentylacją synchronizowaną SIMV tylko w trybie objętościowym (VCV)? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 37 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości do 1400 ml? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 40 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyzwalacza ciśnieniowego? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 42 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości pojedynczego oddechu? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 58 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji pętli oddechowych i zapamiętania pętli referencyjnych? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 64 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji stopera, czas trwania zabiegu równie dobrze można monitorować 
obserwując prezentowaną na ekranie aktualną godzinę? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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lp. 66 
Czy Zamawiający dopuści aparat z galwanicznym czujnikiem pomiaru O2? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 71 
Czy Zamawiający dopuści ssak z dwiema butlami wielorazowymi o objętości 0.7 L każda, z możliwością 
stosowania wkładów jednorazowych? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 79 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
lp. 85 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez możliwości rozbudowy o nieinwazyjny ciągły rzut minutowy 
serca? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
ZESTAW 24 
dotyczy: Zadanie nr 12 - Aparat do znieczulenia ogólnego stacjonarny - 1 sztuka 
Pkt. 10 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia bez manometru butli gazu? 
Odpowiedź po zmianie: 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
Pkt. 15 -  Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia wyposażony w przepływomierz 
powietrza w zakresie: 0-10l/min? 
Odpowiedź po zmianie: 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. 85– Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulenia bez możliwości rozbudowy monitora o 
moduł nieinwazyjnego ciągłego rzutu minutowego serca? 
Odpowiedź po zmianie: 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Dokonane zmiany treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej oraz przekaże do 
publikacji w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej” „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych 
informacji” do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr 2017/S 076-146799.  
 
Tym samym Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

� w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. w rozdziale IV  Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do: 
(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) – do dnia 14 listopada 2017 r. 
(dotyczy zadania nr 11) – zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny 
ofert), nie późniejszym jednak niż 30 dni od dnia podpisania umowy.” 

2. w rozdziale V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków, w zakresie zadania 18: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

Opis warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Opis warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 
c) w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże , że w okresie trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub 
wykonuje, co najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na: 
Zadanie nr 18: dostawie i instalacji Aparatu USG z Dopplerem o wartości co najmniej: 90.000,00zł brutto” 

3. w rozdziale XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 5 i 6 otrzymuje brzmienie: 
“5.Termin składania ofert: 
1) Oferty należy składać do dnia 24.08.2017 r., do godz. 9 : 00 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w 
Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 328 w budynku przy ulicy Broniewskiego 2. 

 
 
� w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ: 

1. w § 2 Termin i warunki wykonania Przedmiotu Umowy, ust 1 i 1.1 otrzymuje brzmienie: 
„1.(dotyczy zadań nr 1-10, 12-18) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie 
do 14 listopada 2017 r.  
1.1  (dotyczy zadania nr 11) Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 30 
dni (kryterium oceny ofert – zgodnie z Ofertą) od dnia podpisania Umowy.” 

 
 
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 16.08.2017., do godz. 10:00 na 24.08.2017 r., do godz. 09:00,  
- otwarcie ofert – z 16.08.2017 r. o godz. 10:30 na 24.08.2017 r.  o godz. 09:30.   
 
 
 
 

DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
           Małgorzata Usielska 

 


