
Nr referencyjny: TZ.372.10.2020                            Zielona Góra  26.02.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmianie treści SIWZ  oraz zmianie
terminu składania i otwarcia ofert.

- część 1 - 

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. niniejszym
informuje,  zgodnie  z  art.  38  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  że  w postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia nr referencyjny: TZ.372.10.2020 prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Zakup
aparatury medycznej, wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1 
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy zamawiający dopuści defibrylator o następujących parametrach:

1) Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED

2) Defibrylator dwufazowy
3) Monitorowanie parametrów życiowych: EKG, NIBP, SpO2 
4) Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej min. 7 cali
5) Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
6) Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz
7) Wbudowany akumulator Ni-MH 12V
8) Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną 

energią
9) Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora
10) Waga maks. 5 kg
11) Wymiary maks. 33x32x14 cm
12) Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim
13) Alarmy dźwiękowe i wizualne
14) Alarmy regulowane
15) Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim
16) Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną
17) Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin

Defibrylacja
18) Defibrylacja dwufazowa
19) Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J
20) Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii
21) Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów
22) Wskazówki wizualne i dźwiękowe
23) Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia)
24) Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych - 

opcjonalnie
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Tryb defibrylacji manualnej
25) Poziomy energii: min. 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J)
26) Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim
27) Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)

Tryb defibrylacji automatycznej
28) Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: min. 3
29) Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J

EKG
30) 5-odprowadzeniowy kabel ekg
31) 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)
32) Zakres pomiaru HR: min. 20-300 ud/min
33) Wyjście EKG: 1V/mV
34) CMR>=60dB
35) Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s
36) Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

Drukarka
37) Szerokość papieru: 50 mm
38) Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika
39) Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s
40) Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w SIWZ i jej załącznikach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, ponieważ nie
stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego
opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy
asortyment oferowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie nr 2
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o następujących parametrach:

1. Kardiomonitor o budowie kompaktowej
2. Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków
3. Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1 cala
4. Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli
5. Zasilanie 100-240V, 50/60Hz
6. Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 4400 mAh
7. Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny
8. Obsługa w języku polskim
9. Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora
10. Waga maks. 4 kg
11. Wymiary maks. 330x119x280 mm
12. Alarmy dźwiękowe i wizualne
13. Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów
14. Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu
15. Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności 

ekranu 
16. Możliwość wyświetlenia min. 7 krzywych
17. Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”
18. Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura
19. Monitorowanie oxyCRG
20. Wbudowany kalkulator leków
21. Wbudowana drukarka
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22. Opcja przywołania pielęgniarki
23. Komunikacja za pomocą USB, LAN
24. Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do min. 30 

monitorów
25. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi
26. Możliwość rozbudowy o komunikację HL7
27. Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (min. 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych
28. Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: min. 1 tydzień

EKG
29. 5-odprowadzeniowy kabel ekg
30. 3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)
31. Zakres pomiaru HR: min. 15-450 ud/min
32. Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość
33. Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny
34. Analiza odcinka ST
35. Wybór kanału do monitorowania odcinka ST
36. Detekcja arytmii, min. 13 rodzajów arytmii
37. Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s
38. Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie
39. Wykrywanie stymulatora serca

Respiracja
40. Pomiar z impedancji klatki piersiowej
41. Zakres pomiaru: min. 0-120 oddechów/min
42. Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min
43. Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s
44. Wzmocnienie 0,5/1/2
45. Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N

Saturacja
46. Metoda pomiarowa producenta
47. Zakres pomiarowy: 0-100%
48. Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100%
49. Zakres PR: min. 20-300 ud/min
50. Dokładność PR: maks. +/-2%

NIBP
51. Oscylometryczna metoda pomiaru
52. Tryb pracy: manual, auto, ciągły
53. Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie)
54. Zakres pomiarowy:

- SYS 40-270 mmHg
- DIA 10-210 mmHg
- MEAN 20-230 mmHg;

55. Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg
56. Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min
57. Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa

Temperatura
58. Min. 2 kanały pomiarowe: T1, T2
59. Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur
60. Zakres pomiary min. 0-50 st. C
61. Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C
62. Dokładność pomiarowa: maks. +/- 0,3 st. C
63. Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

Drukarka
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64. Szerokość wydruku: 50 mm
65. Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany
66. Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s
67. Wydruk krzywych i danych pomiarowych

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w SIWZ i jej załącznikach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, ponieważ nie
stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego
opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy
asortyment oferowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie nr 3
Dotyczy zadania nr 6 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 6 szt. w pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści  pompę infuzyjną strzykawkowa w której  nazwa oddziału w grana do pompy biblioteki,
łącznie z  nazwą wybranego oddziału szpitala  i  datą utworzenia,  są widoczne przez krótki  czas na ekranie pompy
w momencie jej  włączenia.  Więcej  informacji  dotyczących wgranej  biblioteki  można odczytać  poprzez  naciśnięcie
przycisku „i” lub dotknięcie ekranu?
Odpowiedź:
Zamawiający  odstępuje  od  wymogu,  aby  informacje,  które  zostały  wymienione  przez  Zamawiającego  w  pkt  19
Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 6 wyświetlały się jednocześnie. Zamawiający zmienia w tym zakresie
załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 4
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
1.  [dotyczy  I.19  ]Czy  dopuścicie  Państwo  do  przetargu  ultrasonograf  renomowanego  producenta,  bez  regulacji
wzmocnienia poprzecznego wiązki ultradźwiękowej?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2.

Pytanie nr 5
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
2. [dotyczy I.41 ]Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, posiadający doppler
ciągły CW z możliwością rejestrowania prędkości maksymalnych przy zerowym kącie bramki 12,9 m/s?
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 6
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot.  Pkt.  5  Zawracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  pompy  umożliwiającą  pracę  ze   strzykawkami  od  5ml.
Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze względu na fakt, że wypełnienie
drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie jedynie około 0,5 ml do infuzji ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 7
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot. Pkt. 8 Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie pompy z łatwa intuicyjna klawiatura symboliczną co  znacznie
skraca czas programowania infuzji ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.
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Pytanie nr 8
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot. Pkt. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości pompy strzykawkowej o wysokości 13,5 cm.,
zapewniającą wygodną obsługę 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 9
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot.  Pkt.  10  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  wysokiej  jakości  pompę  strzykawkową  z  szybkością
dozowania w zakresie 0,1-1200ml/h ?
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 10
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot. Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę strzykawkową z możliwością programowania infuzji
w następujących  jednostkach:  ng/h,  ng/kg/min, ng/kg/h,  μg/min,  μg/h,  μg/kg/min,  μg/kg/h,  mg/min,  mg/h,  mg/24h,
mg/kg/min,  mg/kg/h,  mg/kg/24h,  mg/m²/h,  mg/m²/24h,  g/h,  g/kg/min,  g/kg/h,  g/kg/24h,  mmol/h,  mmol/kg/h,
mmol/kg/24h,  mUnit/min,  mUnit/kg/min,  mUnit/kg/h,  Unit/min,  Unit/h,  Unit/kg/min,  Unit/kg/h,  kcal/h,  kcal/24h,
kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h, mL/kg/min, mL/kg/h, mL/kg/24h ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 11
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot.  Pkt.  12  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  wysokiej  jakości  pompę  strzykawkową  z  możliwością
programowania
 -infuzji ciągłej według objętości/czasu lub dawki/czasu
- infuzji z limitem objętości
- infuzji bolusowej ?
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot. Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową dokładności regulacji
szybkości przepływu +/-1% w mechanizmie i +/-2% w strzykawkach?
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot.  Pkt.  15   Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  pompy   z  Automatyczna   wstrzymaniem  podaży  bolusa
i możliwością  kontynuacji  podaży  pozostałej  objętości  płynu  po  usunięciu  alarmu  okluzji  w  celu  zwiększenia
bezpieczeństwa  pacjenta ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 14
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot.  Pkt.  31  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  wysokiej  jakości  pompę  strzykawkową  z  możliwością
zapamiętania do 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 15
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot. Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości pompę strzykawkową, w której czas pracy
z akumulatora wynosi powyżej 11 godz. przy infuzji 5ml/h?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 16
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Dot. Pkt. 35 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Czasu ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu
– poniżej 6h?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 17
Zadanie 5 – Zakup aparatów ACT – 2 szt.
Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie (Zamawiający wykreśla pochodzenie aparatu celem anonimizacji)
aparatu  do  wykonywania  testów  ACT  dla  krwi  całkowitej  w  związku  z  terapią  heparynową  o  następujących
parametrach:
- Pojedyncza komora pomiarowa
- Dwa detektory zlokalizowane w komorze pomiarowej – jeden pod kątem 0º, drugi pod kątem 90º w odniesieniu do
probówki
- Zasilanie sieciowe
- Zakres pomiarowy min. 0-1500 sekund
- Ekran do prezentacji pomiarów: 8 x 2.54 cm, tak by wynik pomiaru był bardzo dobrze widoczny dla personelu z dużej
odległości
- Wymiary aparatu: 15.5 x 12.2 x 16.0 cm
- Waga aparatu 2.4kg
- Temperatura inkubacji probówki: 36.5°- 37.5°C
- Automatyczne wykrywanie testu
- Szybka gotowość do pracy
- Gwarancja 24 miesiące przez autoryzowany serwis 
- Przeglądy urządzenia wg. standardów producenta
- Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem)
- Szkolenie personelu przez przedstawiciela Firmy z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu
- Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem)
- Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań
Aparat  stosowany  jest  od  15  lat  w  90%  klinik  kardiochirurgicznych  w  Polsce,  jak  i  w  wielu  pracowniach
hemodynamiki, elektrofizjologii i chirurgii naczyniowej, cieszy się nienaganną opinią. Poniżej zdjęcie proponowanego
aparatu (tu w wersji z drukarką, oferujemy także wersję bez drukarki wyników):

Zamawiający wykreśla zdjęcie
aparatu celem anonimizacji

Aparat  kompatybilny  z  opatentowaną  plastikową  probówką  zawierającą  3  aktywatory
(celit,  kaolin,  kryształki  szkła).Dzięki  temu błąd pomiaru maleje w porównaniu ze standardową szklaną probówką
z 11,9 % do 3,5 %. Ilość potrzebnej krwi do badania to jedyne 0,5 ml a probówka nie wymaga mieszania. Oczywiście –
w razie potrzeby – oferujemy także STANDARDOWE szklane probówki z ziemią okrzemkową (celitem). 
Otwór na probówki zawiera w sobie wysoce wrażliwy mechanizm wykrywania skrzepliny.
Mechanizm ten jest oparty na magnesie znajdującym się w każdej z testowanych probówek oraz dwóch magnetycznych
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detektorów.Jeden z detektorów magnetycznych zlokalizowany jest pod kątem 0 stopni, drugi zaś pod kątem 90 stopni
w odniesieniu do probówki,.  Kiedy probówka jest  umieszczana w otworze  aparatu  detektor  o  ustawieniu 0 stopni
wyczuwa obecność magnesu w probówce podczas jej powolnego obrotu. Uformowanie początkowe, nawet minimalnej
skrzepliny powoduje rotację magnesu wewnątrz probówki. Detektor w pozycji 90 stopni wyczuwa ruch tego magnesu
i w ten sposób określony zostaje moment powstawania skrzepu  Ta dwupunktowa detekcja minimalizuje możliwość
,,stracenia’’ punktu końcowego .
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w SIWZ i jej załącznikach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, ponieważ nie
stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego
opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy
asortyment oferowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie nr 18
Zadanie 5 – Zakup aparatów ACT – 2 szt.
Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pomiaru czasu krzepliwości krwi (Zamawiający wykreśla 
pochodzenie producenta celem anonimizacji) producenta o następujących parametrach:
- możliwość wykonania testów : PT-WB, PT-C, aPTT, c-ACT, c-ACT-LR.
- waga aparatu  800 g
- wymiary aparatu: 89 mmX86 mmX215mm
- intuicyjny w użytkowaniu kolorowy , dotykowy wyświetlacz
- zasilanie sieciowe i akumulatorowe
- automatyczne wykrywanie testu
- bateria wystarcza na 24h pracy
- kompatybilny z kartą  magnetyczną 
- ilość krwi potrzebna do pomiaru 
- możliwość skanowania próbek za pomocą kodów kreskowych
- czułość wykrywania niskich stężeń heparyny – do 3u/ml krwi
- zakres pomiaru czasu krzepnięcia 6s – 850 s
- ilość potrzebna do badania 0,015 cc
- automatyczny pomiar po zeskanowaniu karty magnetycznej
- wykonanie autotestu przy aktywacji
- baza na 600 pacjentów
Aparat stosowany jest od wielu lat w pracowniach hemodynamiki, elektrofizjologii, kardiochirurgii i chirurgii 
naczyniowej i cieszy się bardzo dobrą opinią.
Poniżej zdjęcie proponowanego rozwiązania:

Zamawiający wykreśla zdjęcie
aparatu celem anonimizacji

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w SIWZ i jej załącznikach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie, ponieważ nie
stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego
opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy
asortyment oferowany przez Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ. 

Pytanie nr 19
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zasilaczem z możliwością „wypięcia” bez użycia narzędzi?
Pragniemy zauważyć, ze zasilacz w rozwiązaniu naszego produktu jest częścią integralną po „wpięciu” w slot zasilania.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 5 do
SIWZ  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.
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Pytanie nr 20
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z regulacją poziomu energii od 1 do 360J (łącznie 23 poziomy 
energii)?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 5 do
SIWZ  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 21
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pkt.11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów
infuzji  w  jednostkach:  ml,  ng,  μg,  mg,  mIU,  IU,  kIU,  mIE,  IE,  kIE,  Kcal  oraz  jednostkami  molowymi
z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji
i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 22
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej  klasy pompę strzykawkową z trybem dozowania infuzji
sekwencyjnej  z  możliwością  wprowadzania  przerw  w  podaży  za  infuzję  bolusową  z  przerwami  ?  W  funkcji
sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 23
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z infuzją profilową składającą się
z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma 
zastosowania klinicznego.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z wbudowaną biblioteką leków
z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego
bolusa,  jednostki  stężenia,  minimalnego,  stosowanego  i  maksymalnego  stężenia,  jednostki  dawki,  minimalnej,
maksymalnej  i  stosowanej  dawce bez  notki  doradczej  i  podziału  na  oddziały ?  Są  to  podstawowe i  powszechnie
używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z czytelnym 4,3” kolorowym
wyświetlaczem  z  możliwością  wyświetlenia  następujących  informacji  jednocześnie:  Nazwy  podawanego  leku,
prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej
bez wyświetlania koncentracji leku, która jest ustawiana podczas programowania trybu oraz bez nazwy oddziału, który
jest nadawany w menu pompy?
Odpowiedź: 
Powyższe  pytanie  nie  dotyczy  pkt  26  Formularza  cenowo-technicznego.  Zgodnie  z  odpowiedzią  na  pytanie  nr  3
Zamawiający  odstąpił  od  wymogu,  aby  informacje,  które  zostały  wymienione  przez  Zamawiającego  w  pkt  19
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Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 6 wyświetlały się jednocześnie oraz zmienił w tym zakresie załącznik
nr 7 do SIWZ. 

Pytanie nr 26
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pyt. 27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów lub
pionowych  kolumn  przy  użyciu  elementu  przykręcanego  do  pompy?  Takie  rozwiązanie  zmniejsza  potrzebę
serwisowania  urządzenia,  gdyż  nie  posiada  elementów zatrzaskowych,  które  po  dłuższym użytkowaniu  mogą  się
wyłamać.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 27
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pyt. 28 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej
przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż
nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 28
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pyt.  29  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  pompę  strzykawkową  bez  zintegrowanej  z  obudową  rączki  do
przenoszenia  urządzenia?  Lepszym  rozwiązaniem  jest  posiadanie  opcji  założenia  uchwytu  lub  zdemontowania  w
zależności od potrzeb.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 29
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pyt.  30  Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  pompę  strzykawkową  z  możliwością  komunikacji  pomp
umieszczanych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN bez graficznego rozmieszczenia łóżek na oddziale ? Duży i
czytelny opis w zupełności wystarcza do logicznego rozpracowania miejsc umiejscowienia pomp.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 30
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
Pyt.  32 Czy Zamawiający dopuści  do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności  zgodnie
z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 7 do
SIWZ – Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 31
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pyt. 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym 
wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do 
poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka 
elektryczne, agregaty.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 7 do SIWZ  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.
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Pytanie nr 32
Zadanie 6 – Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych – 6 szt.
-Pyt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 
5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica 
względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 7 do SIWZ -  Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 6.

Pytanie nr 33
Zadanie 3 – Zakup respiratorów – 2 szt.

Pkt 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o wadze 12,9 kg z akumulatorem Li-Ion
zapewniającym nieprzerwaną pracę urządzenia przez 4 godziny?

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 34
Zadanie 3 – Zakup respiratorów – 2 szt.
Pkt 9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez możliwości zastosowania dodatkowego,
zewnętrznego akumulatora zasilającego?
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 4 do
SIWZ  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 3.

Pytanie nr 35
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
dot.  Punktu  3  –  Czy Zamawiający  dopuści  fabrycznie  nowy defibrylator  wyprodukowany w grudniu  2019  roku?
Oferowany  przez  nas  defibrylator  jest  urządzeniem  nowym,  nie  używanym,  ani  nie  rekondycjonowanym.  Data
produkcji oferowanego defibrylatora nie wpływa w żadnym stopniu na warunki i czas trwania gwarancji. Czas trwania
gwarancji  jest  liczony  od  daty  zakupu,  a  nie  od  daty  produkcji,  dlatego  wynosi  tyle  samo  dla  urządzeń
wyprodukowanych w 2019 roku jak i w 2020 roku. Data produkcji nie wpływa także na funkcjonalność, która jest
identyczna dla każdego z urządzeń.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ -  Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 36
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
dot. Punktu 7 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMh o pojemności 3000mAh?
W żadnej technologii  wykonania akumulatorów efekt pamięci  nie został  całkowicie wyeliminowany.  Występuje on
nawet w technologii litowo-jonowej, lecz jest on na tyle mały, że zostaje pomijany przez producentów. Akumulator,
który oferuje  nasz  defibrylator  jest  wykonany z  ogniw najwyższej  jakości  co  przekłada  się  na  jego  bardzo długą
żywotność. W bateriach opartych na technologii niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMh) znacząco zredukowano efekt
pamięci, w porównaniu do baterii NiCd z uwagi na brak kadmu. Atutem akumulatora NiMh jest jego znacząco niższa
cena  w porównaniu  do  akumulatorów litowo-jonowych.  Oferowany przez  nas  akumulator  NiMh jest  optymalnym
wyborem ze względu na bardzo dobre parametry przy zachowaniu niskiej  ceny co przekłada się  na niższe koszty
eksploatacyjne.  Powyższe  parametry  akumulatora  są  w  pełni  wystarczające  do  obsługi  wszelkich  zadań
wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 37
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
dot. Punktu 15 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 22 stopniami energii w zakresie od 1 do 360J? Dostępne
wartości energii w naszym defibrylatorze dla łyżek zewnętrznych to 2-5-7-10-20-30-40-50-60-80-100-150-200-270-
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360J a dla elektrod wewnętrznych to 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50J. Łącznie do dyspozycji użytkownika jest
22  poziomy  energii.  Powyższe  wartości  energii  są  w  pełni  wystarczające  do  wygodnej  i  komfortowej  pracy
z defibrylatorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów defibrylacji. Większa ilość stopni energii nie ma
uzasadnienia  klinicznego  i  nie  jest  wykorzystywana  w  praktyce.  Powyższe  poziomy  energii  są  dobrane  tak  by
umożliwiały defibrylację o każdych możliwie potrzebnych parametrach.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 5 do
SIWZ  - Formularz cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 38
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
dot. Punktu 25 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości wprowadzania do pamięci danych pacjenta
oraz  procedur?  Oferowany  przez  nas  defibrylator  umożliwia  archiwizacją  danych  na  poziomie  minimum  10000
zapamiętanych zdarzeń oraz zapis trendów wszystkich parametrów na poziomie 24 godzin. Urządzenie zapamiętuje
krzywe EKG monitorowane podczas zdarzenia, stan urządzenia oraz mierzone parametry takie jak: HR, SPO2, NIBP,
przyczyna  zdarzenia,  energia  impulsu,  stan  filtrów  EKG.  Generowanie  zdarzenia  odbywa  się  przez  dostarczenie
impulsu lub alarm parametrów fizjologicznych (przekroczone limity, błędy czujników). Obsługa zdarzeń odbywa się
przez dedykowane menu oraz przycisk na defibrylatorze. Wszystkie trendy i zdarzenia możemy eksportować na pamięć
typu pendrive i  przeglądać je na komputerze.  Trendy możemy przeglądać bezpośrednio na urządzeniu. Oferowany
przez nas defibrylator spełnia wszelkie wymagania dotyczące archiwizacji danych wykorzystywane w praktyce.
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 39
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
dot. Punktu 3 – Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy kardiomonitor wyprodukowany w 2019 roku? Oferowany
przez  nas  kardiomonitor  jest  urządzeniem  nowym,  nie  używanym,  ani  nie  rekondycjonowanym.  Data  produkcji
oferowanego  kardiomonitora  nie  wpływa  w  żadnym  stopniu  na  warunki  i  czas  trwania  gwarancji.  Czas  trwania
gwarancji  jest  liczony  od  daty  zakupu,  a  nie  od  daty  produkcji,  dlatego  wynosi  tyle  samo  dla  urządzeń
wyprodukowanych w 2019 roku jak i w 2020 roku. Data produkcji nie wpływa także na funkcjonalność, która jest
identyczna dla każdego z urządzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.  Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 40
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
dot. Punktu 34 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą 28 arytmii różnych arytmii, z rozpoznawaniem
między innymi Bradykardii, Tachykardii, Asystolii, migotania komór, PAC, PVC, VF itd.?  Funkcja: "stymulator nie
przechwytuje"   oraz  "stymulator  nie  generuje  impulsów",  są  oferowane  przez  jednego  konkretnego  producenta  –
Mindray! Parametry te ograniczają przetarg do jednego producenta co jest niezgodne z zasadami konkurencyjności.
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla z punktu 34 parametry „stymulator nie przechwytuje impulsów” oraz „stymulator nie generuje
impulsów”, tym samym zmienia w tym zakresie załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7.

ZMIANA TREŚĆ SIWZ

W konsekwencji udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający zmienia zapisy SIWZ  w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowych załączników:

Załącznik nr 3 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2

Załącznik nr 4 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3

Załącznik nr 5 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4

Załącznik nr 7 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 6

Załącznik nr 8 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7
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wprowadza się załączniki:

Załącznik nr 3 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2

Załącznik nr 4 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3

Załącznik nr 5 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4

Załącznik nr 7 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 6

Załącznik nr 8 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7

W konsekwencji dokonanych zmian, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący
sposób: 

1. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XVIII SIWZ pkt 1.2.

Było: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 28.02.2019  r. o godzinie 10:30

Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 04.03.2019  r. o godzinie 10:30

2. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XX SIWZ pkt 6.

Było: Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w kopercie, opisanej
w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Zakup aparatury medycznejZakup aparatury medycznej

– nr ref.: TZ.372.10.2020

Nie otwierać przed 28.02.2020 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

Jest:  Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  wraz  z  pozostałymi  dokumentami,  oświadczeniami  w kopercie,
opisanej w następujący sposób:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Oferta do przetargu nieograniczonego na:

Zakup aparatury medycznejZakup aparatury medycznej

– nr ref.: TZ.372.10.2020

Nie otwierać przed 04.03.2019 r. godz. 11:00

Koperta dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy

3. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 1.

Było:  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat, bud. A-administracja), nie
później niż do 28.02.2020 r. do godziny 10:30.
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Jest: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze sp. z o.o., 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26 w pokoju nr 201 (sekretariat, bud. A-administracja), nie
później niż do 04.03.2020 r. do godziny 10:30.

4. Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXII SIWZ pkt 3.

Było:  Zamawiający otworzy koperty z  ofertami  i  zmianami w dniu 28.02.2020 r.  o  godzinie 11:00 w sali  nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Jest: Zamawiający otworzy koperty z  ofertami i  zmianami w  dniu 04.03.2020 r.  o godzinie 11:00  w sali  nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, nawet tam gdzie 
w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.                                                                        

Załączniki:
 - Załącznik nr 3 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2

 - Załącznik nr 4 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3

 - Załącznik nr 5 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4

 - Załącznik nr 7 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 6

 - Załącznik nr 8 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7

      Prezes Zarządu
 Marek Działoszyński

Publikacja:      (podpis na oryginale)
www.bip.szpital.zgo.pl ......................................  
a/a TZ.372.10.2020
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