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Parczew, 26.04.2016 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
 fax (83) 355 21 13 
 zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/7/2016 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do znieczuleń ogólnych dla SPZOZ 
w Parczewie. 
 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164), Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez 

Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

 
   Pytanie 1 

Wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), 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/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 

10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej 

do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ), pkt. 3 - 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 3 dni 

roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni 

roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni 

roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 
Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny (Załącznik nr 6 do SIWZ) Czy Zamawiający uznaje 
za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia 
serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę 
telefoniczną? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 4 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 7: Czy Zamawiający dopuści wysokiej 
klasy aparat do znieczulenia wyposażony w 3 gniazda elektryczne ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 5 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 11: Czy Zamawiający dopuści wysokiej 
klasy aparat do znieczulenia, który może pracować na wbudowanym akumulatorze przez 90 
minut ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 6 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 19: Czy Zamawiający dopuści wysokiej 
klasy aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego z  ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 7 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 24: Czy Zamawiający dopuści aparat 
do znieczulenia wysokiej klasy z pochłaniaczem dwutlenku węgla, o budowie przeziernej o 
pojemności 1370ml dla pochłaniacza wielorazowego i 1470ml dla pochłaniacza 
jednorazowego? Aparat posiada możliwość wymiany pochłaniacz wielorazowego na 
jednorazowy bez stosowania narzędzi. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 8 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 26: Czy Zamawiający dopuści aparat 
do znieczulenia wysokiej klasy z  cyfrowo sterowanymi zastawkami przepływu, co umożliwia 
wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych lecz bez wizualizacji 
zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 9 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 32: Czy Zamawiający dopuści aparat 
do znieczulenia wysokiej klasy bez wentylacji w trybie SIMV ze wspomaganiem PS, natomiast 
z nowoczesną wentylacją w trybie SIMV VC i SIMV PC ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 10 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 34: Czy Zamawiający dopuści aparat z 
zakresem ciśnienia PEEP 4-30 cmH2O ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 11 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 35: Czy Zamawiający dopuści aparat 
do znieczulenia wysokiej klasy z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8 
? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 12 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 48: Czy Zamawiający dopuści aparat 
do znieczulenia wysokiej klasy z zapisem ostatnich 12 najświeższych komunikatów o błędach i 
alarmach. Taka pamięć zdarzeń jest wystarczająca podczas prowadzenia znieczulenia. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 13 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 57: Czy Zamawiający dopuści aparat 
do znieczulenia wysokiej klasy z ekranem respiratora zamontowanym na ruchomym 
wysięgniku umożliwiającym optymalne ustawienie ekranu?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 14 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 58: Czy Zamawiający dopuści aparat do 
znieczulenia wysokiej klasy z dostępnymi dwiema konfiguracjami rodzaju pacjenta: Dorosły 
oraz dziecko ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 15 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 59: Czy Zamawiający dopuści aparat 
bez trendów tabelarycznych Ppeak i Plateau ?  Pozostałe trendy są zapisywane w postaci 
graficznej i tabelarycznej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 16 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 74: Czy Zamawiający dopuści monitor z 
komunikacją z modułami za pomocą standardowego złącza ? Komunikacja za pomocą 
podczerwieni jest cechą charakterystyczną jednego producenta i uniemożliwia złożenie 
konkurencyjnej oferty, nie wpływa jednak na jakość połączenia, jego żywotność czy szybkość 
działania.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 17 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 75: Czy Zamawiający dopuści monitor o 
przekątnej 15 cali ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 18 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 80: Czy Zamawiający dopuści monitor 
bez funkcji „full disclosure” ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 19 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 84: Co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem „obliczenia nerkowe”? 
Odpowiedź: Pod pojęciem „obliczenia nerkowe” Zamawiający rozumie możliwość  
wyświetlania na ekranie kalkulatora obliczeń podstawowych parametrów nerkowych. 
 

Pytanie 20 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 87: Czy Zamawiający dopuści 
kardiomonitor z możliwością rozbudowy o funkcję małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca 
PICCO zamiast nieinwazyjnego monitorowanie rzutu minutowego serca na podstawie analizy 
czasu pomiędzy załamkiem QRS a falą pulsu w kanale SpO2, które to rozwiązanie jest 
charakterystyczne dla jednego producenta i nie pozwala na złożenie konkurencyjnych ofert, co 
może przyczynić się do zwiększenia oferowanej ceny? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 21 

Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 88: Co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem kardiomonitory zainstalowane na OIT? 
Odpowiedź: Wykorzystanie danych z kardiomonitorów na oddziale OIT po przez możliwość 
przenoszenia modułów takich jak np.: PICCO( Mindray), SpO2, MPM – w celu przenoszenia 
danych pomiędzy monitorami. 
 

Pytanie 22 
Parametry techniczne (załącznik nr 8 do SIWZ), pkt 96: Czy Zamawiający dopuści 
kardiomonitor z zakresem regulacji automatycznego pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi w 
zakresie 1min-4h? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 23 
       Z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

zwracam się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
czasu dostawy zamawianego aparatu z 7 dni do 6 tygodni. Niniejsze zapytanie uzasadniamy 
okolicznością, iż zdecydowana większość dostaw tego rodzaju aparatury realizowana jest przy 
współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Termin dostaw uwzględniający znaczne 
odległości jak również procedury celne wymagają zabezpieczenia dłuższych terminów dostaw. 

 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Podpisał: 
 

          DYREKTOR 
Samodzielnego Publicznego 
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
          w Parczewie    

    mgr Janusz Hordejuk 
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