
Nr referencyjny: TZ.372.10.2020                            Zielona Góra  27.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

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

- część 2 -

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 41
Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy telefonicznie ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o terminie dostawy można przesłać za pośrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej.

Pytanie nr 42
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 1-2
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. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary
umownej do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 43
Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 2
Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc
Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie
wywołane np. siłą wyższą,  działaniem organów administracji.  W związku z tym proponujemy,  aby w omawianym
punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44
Dotyczy wzoru umowy §6
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  naliczanie  kar  od  wartości  niezrealizowanej  części  umowy  ?  Jeśli  dostawa
przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości
umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 45
Dotyczy wzoru umowy §6 ust. 1
Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie
Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty,  czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu
wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
W związku z  powyższym proponujemy wprowadzenie  górnego limitu  naliczenia  kary umownej:  ,,(...),  nie  więcej
jednak niż 10 % tej wartości”.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 46
Dotyczy wzoru umowy §6
Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy wynosi aż 20 % całkowitego wynagrodzenia
brutto. Wysokość tej kary jest niezwykle wygórowana. Dlatego Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej kary
do 10 % całkowitego wynagrodzenia netto brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 47
Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 2 pkt. 3.
W określonych  przypadkach  do  sprawnego  funkcjonowania  sprzętu,  po  próbie  naprawy,  konieczna  jest  wymiana
danego elementu lub modułu.  Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego
sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego
modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny
i przedstawienie  najkorzystniejszej  oferty.  W  związku  z  tym  wnosimy  o  modyfikację  punktu  poprzez  usunięcie
możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu umowy na:
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego sprzętu / podzespołu / elementu na nowy w przypadku, gdy
jego trzykrotna naprawa okazała się nieskuteczna.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 48
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie w wersji elektronicznej ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga instrukcji w wersji papierowej, która będzie dostarczona razem z aparaturą.

Pytanie nr 49
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim wyłącznie w wersji elektronicznej ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga instrukcji w wersji papierowej, która będzie dostarczona razem z aparaturą.

Pytanie nr 50
Dotyczy SIWZ Rozdział XX pkt. 2 ppkt. 2.1  
Czy Zamawiający poprawi omyłkę polegającą na wymogu załączenia do oferty załącznika nr 11 -  oświadczenia dot
przynależności do grupy kapitałowej ?
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia omyłkę wprowadzając stosowne zmiany w SIWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca zobowiązany
jest  przekazać  w terminie  3 dni  od  dnia zamieszczenia  przez  Zamawiającego na  stronie  internetowej  informacji  z
otwarcia ofert.

Pytanie nr 51
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Uprzejmie informujemy, iż szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2-8 do SIWZ) „Zadanie 1 – Zakup
aparatu do znieczulenia – 1 szt.” zawiera zapisy parametrów technicznych, charakterystyczne dla jednego producenta
i wskazujące na konkretny model aparatu do znieczulenia.
Opis techniczny uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej, co stoi w sprzeczności z zapisem rozdziału XXIV SIWZ
(poniżej), w którym to Zamawiający oczekuje zaoferowania najniższej ceny (kryterium oceny: 1.1 cena ofertowa =
100pkt).
Uzyskanie  przez  Zamawiającego  oferty  najkorzystniejszej  cenowo,  będzie  możliwe  w  przypadku  zwiększenia
konkurencyjności i umożliwianie złożenia oferty większej ilości potencjalnych wykonawców, zdolnych do realizacji
zamówienia.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem
o wyższych  parametrach  niż  pierwotnie  wymagane,  produkcji  (Zamawiający  wykreśla  nazwę  producenta  celem
anonimizacji) zgodnie poniższą tabelą techniczną.
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Lp. PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI Wartość wymagana
Oferowana

wartość
I Aparat do znieczulenia – 1 szt.
1. Urządzenie typ, model Podać
2. Producent/ Kraj pochodzenia Podać
3. Rok produkcji 2020
4. Oznakowanie CE Tak

Parametry techniczne
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5.  Aparat do znieczulenia Tak

6.  Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz,
wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (3 
gniazda)

Tak

7.  Wyposażony w blat do pisania i trzy szuflady na 
akcesoria

Tak

8.  Kółka jezdne (z hamulcami indywidualnymi 
czterech kół)

Tak

9.  Zasilanie gazowe (N20,02, powietrze) z sieci 
centralnej

Tak

10.  Awaryjne zasilanie gazowe z 10 1 butli (02 i N20) Tak
11.  Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku 

azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów 
na ekranie wentylatora aparatu

Tak

12.  Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w 
systemie anestezji z niskimi przepływami

Tak

13.  Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od
układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń 
przewodowych z regulowanym przepływem 02 do 10
1/min.

Tak

14.  System automatycznego utrzymywania stężenia 
tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie
min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu 
przy braku zasilania w tlen.

Tak

15.  Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją 
natężenia światła

Tak

16.  Kompaktowy układ oddechowy okrężny do 
wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności

Tak

17.  Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do 
wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu 
ocałkowitej pojemności 3,01 L. wraz z pojemnikiem 
absorbera C02 i bypassem C02

Tak

18.  Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w 
systemach półotwartym i półzamkniętym

Tak

19.  Obejście tlenowe o dużej wydajności 25 -75 1 /min. Tak
20.  Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o 

obudowie przeziernej i pojemności 1,37 1. 
Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy 
wielorazowych i jednorazowych podczas 
znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania 
narzędzi

Tak

21.  Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę 
operacyjną

Tak

Respirator anestetyczny - pneumatyczny
Tryby wentylacji

22.  Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej 
natychmiast po przełączeniu z wentylacji 
mechanicznej przy pomocy dźwigni

Tak

23.  Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny Tak
24.  Tryb wentylacji objętościowo zmienny Tak
25.  Tryb wentylacji SIMV Tak
26.  Zakres PEEP  od 4 do 30 cm H2O Tak

Regulacje
27.  Regulacja stosunku wdechu do wydechu -  2:1 do 

1:8
Tak

28.  Regulacja częstości oddechu od 4 do 1O0 /min. 
wentylacja objętościowa i ciśnieniowa

Tak

29.  Zakres objętości oddechowej od 20 do 1500 ml - 
wentylacja objętościowa

Tak

30.  Zakres objętości oddechowej od 5 do 1500 ml - Tak
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wentylacja ciśnieniowa
31.  Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV: od 5 do 60 

cm H2O
Tak

32.  Regulowana pauza wdechowa w zakresie 5-60 % Tak
POMIAR i OBRAZOWANIE

33.  Stężenie tlenu w gazach oddechowych Tak
34.  Pomiar objętości oddechowej TV Tak
35.  Pomiar pojemności minutowej MV Tak
36.  Pomiar częstości oddechowej Tak
37.  Pomiar ciśnienia szczytowego Tak
38.  Pomiar ciśnienia średniego Tak
39.  Ciśnienia PEEP Tak
40.  Częstość oddychania Tak
41.  Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu 

w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania 
metoda paramagnetyczna

Tak

42.  Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla
mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku 
azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie 
do znieczulania

Tak

43.  Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i
pomiar MAC w aparacie do znieczulania

Tak

Alarmy
44.  Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości 

oddechowej TV z regulowanymi progami
(górnym i dolnym).
Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. 
podczas indukcji znieczulenia

Tak

45.  Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia 
wdechowego

Tak

46.  Alarm braku zasilania w energię elektryczną Tak
47.  Alarm braku zasilania w gazy Tak
48.  Alarm Apnea Tak

Prezentacja graficzna
49.  Ekran kolorowy do prezentacji parametrów 

wentylacji i krzywych o przekątnej 15".
Rozdzielczość 1024x768 pikseli.
Ekran umieszczony na wysięgniku

Tak

50.  Możliwość konfigurowania czterech stron ekranu 
wentylatora

Tak

51.  Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w 
strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie 
do znieczulenia wraz z krzywą

Tak

52.  Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku 
wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i 
wydechu

Tak

53.  Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach 
oddechowych w aparacie do znieczulenia

Tak

54.  Obrazowanie krzywej przepływu w drogach 
oddechowych w aparacie do znieczulenia

Tak

PAROWNIK
55.  Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu 

i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników 
mocowanych jednocześnie.

Tak

56.  Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z 
szczelnym wlewem

Tak

57.  Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do 
pojemników 1,01 z wymiennymi wkładami

Tak

Monitor pacjenta

58. Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna Tak
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matryca, rozdzielczość 1024 x 768 pikseli
59. Przekątna ekranu 15" możliwość podłączenia 

niezależnego ekranu powielającego o przekątnej 19”
Tak

60. - minimum  trzy odprowadzenia EKG Tak
61. - Krzywa oddechowa, Tak
62. - Krzywa pletyzmograficzna, Tak
63. - Krzywa ciśnienia tętniczego, Tak
64. Min. 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie 

krzywych dynamicznych
Tak

65. Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50 Hz Tak
66.  Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z 

wbudowanego akumulatora  na 120 minut w 
warunkach standardowych

Tak

67. Dowolne  konfigurowanie  kolejności  wyświetlanych
krzywych i innych parametrów na ekranie monitora

Tak

68. Możliwość zaprogramowania przez personel 48 
różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i 
granic alarmowych).

Tak

69. Sterowanie poprzez Pokrętło i ekran dotykowy.  
Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port 
USB oraz skanera kodów kreskowych.

Tak

70. Pamięć  trendów  tabelarycznych  i  graficznych
mierzonych  parametrów   24  godziny.  Możliwość
rozbudowy o trendy z 72h.

    Tak

71.  Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) 
wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją 
priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych.  
Możliwość czasowego zawieszenia  niektórych 
alarmów dźwiękowych. Alarmy techniczne z 
podaniem przyczyny.

Tak

Pomiar EKG.
72. W  zestawie  odpowiednie  kable  połączeniowe  i

pomiarowe dla dzieci i dorosłych .
     Tak

73. Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej 
prezentacji 6 (I, II, III, avl, avf, Vx) odprowadzeń 
EKG

Tak

74. Pomiar częstości serca zakres 20-300/min. Tak
75. Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością 

ustawienia alarmów i wyświetlania trendów
Tak

76. Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość 
rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii.

Tak

77. Detekcja sygnału stymulatora serca Tak
78. Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej 

oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie
4-120 odd/min

Tak

Pomiar saturacji i tętna
79. Zakres pomiaru saturacji spo2 1-100% z prezentacją

krzywej  pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów
i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub
zakłóconym sygnale

     Tak

80. Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i 
dzieci na palec

Tak

 Pomiar temperatur
81. Pomiar temperatury obwodowej -powierzchniowej w

zestawie kabel do  połączenia czujnika  
Tak

82. Możliwość  pomiaru dwóch temperatur ,wyświetlanie
temperatury  T1, T2  i ich różnicy T2-T1 
równocześnie

Tak

Pomiar ciśnienia NIBP
83. Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną Tak
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84. Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną.
Pomiar dwutubowy. Algorytm pomiarowy odporny 
na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca.

Tak

85. Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w 
wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary 
przez określony czas, czas repetycji pomiarów 
automatycznych 1 – 240 min.

Tak

86. W komplecie do każdego monitora: wężyk z 
szybkozłączką, 3 mankiety wielorazowe w różnych 
rozmiarach. Dodatkowo na całą instalację 20 szt. 
Mankietów dla pacjentów otyłych. Mankiety dla 
pacjentów otyłych stożkowe, na przedramię

Tak

Pomiar ciśnienia IBP
87. Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią 

(krwawą) 2 kanały: tętnicze i ocż. Pomiar ciśnień 
inwazyjnych w zakresie
 - 25 do 320 mmhg                               

Tak

Pomiar głębokości uśpienia
88. Pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany z 

wykorzystaniem modułu oferowanego systemu 
monitorowania oferowanego systemu monitorowania
zapewniające wyświetlanie monitorowanych 
parametrów na ekranie oferowanego monitora 
pacjenta i zapisywanie wartości w pamięci trendów 
monitora. Pomiar głębokości uśpienia zawierający 
dwa komponenty: korowe eeg i femg z mięśni 
twarzy.

Tak

Pomiar zwiotczenia mięśni
89. Pomiar zwiotczenia mięśniowego  z modułu 

pomiarowego sterowanego z monitora funkcji 
życiowych, w komplecie wielorazowy 
mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od 
ostatniego pomiaru tof na ekranie monitora

Tak

90. Możliwość rozbudowy o pomiar bodźców 
nocyceptywnych (bólowych) pacjenta za pomocą 
modułu/oprogramowania  monitora.

Tak

91. Możliwość pracy w sieci centralnego 
monitorowania . Możliwość podglądu ekranu innego 
monitora tego samego typu , pracującego w sieci bez 
konieczności używania dedykowanych serwerów czy
centrali.

Tak

92. Nowoczesny aparat i monitor - zgodne z dyrektywą  
ROHS

Tak

93. Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy
- monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe 
oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego 
producenta

Tak

INNE
94. Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z 

modułu pomiarowego sterowanego z monitora 
funkcji życiowych umożliwiającego : pomiar zużycia
tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla 
(VCO2), pomiar wydatku energetycznego (EE) i 
wskaźnika oddechowego (RQ), wyświetlanie sygnału
na ekranie monitora pacjenta .

Tak

Informacje dodatkowe
95. Okres gwarancji  min. 24 miesiące max. 60 

miesięcy
Tak, podać

96. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji 
papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, 

Tak, z dostawą
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karta gwarancyjna oraz wykaz podmiotów 
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego
przedstawiciela do wykonywania napraw i 
przeglądów wraz z dostawą

97. Szkolenie personelu medycznego w zakresie 
eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

Tak

98. Częstość przeglądów wymagana przez producenta 
zgodnie z instrukcją obsługi.

Podać

99. Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym. Podać

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 52
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści czas dostawy do 6 tyg. od podpisania umowy?
Oferowana aparatura, ze względu na indywidualną konfigurację odpowiadającą SIWZ jest produkowana na bieżąco.
Wymaga to dla zachowania wysokich standardów produkcji i bezpieczeństwa określonego czasu, który wynosi wraz
z transportem około 6 tyg.
Jednocześnie  chcemy podkreślić,  że  klasa  sprzętu  i  jego  ilość  wskazana  przez  Zamawiającego stanowią  ogromne
ryzyko w przypadku zamówienia sprzętu przez Oferenta przed rozstrzygnięciem przetargu.
Mając na uwadze czas trwania procedury przetargowej, warunek dostawy do dnia 30.04.2020 może stać się jedynym
elementem wykluczającym z przetargu firmy nie posiadające starego sprzętu na stanie, co jest sprzeczne z interesem
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że dokonał zmiany
ostatecznego terminu realizacji zamówienia na dzień 15.06.2020 r.

Pytanie nr 53
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
W celu  zwiększenia  bezpieczeństwa pacjentów w trakcie  znieczulenia  ogólnego,  zwracamy się  z  zapytaniem,  czy
Zamawiający będzie wymagał,  aby kompletna stacja anestezjologiczna ( aparat do znieczulenia,  monitor pacjenta )
wyposażona była w „Pomiar stresu operacyjnego wyrażonego jako monitorowanie odpowiedzi pacjentów na bodźce
chirurgiczne i leki przeciwbólowe w warunkach znieczulenia ogólnego – pomiar z czujnika saturacji bez dodatkowych
elementów  zużywalnych  lub  pomiar  bólu  opartego  na  technologii  ANI  przy  pomocy  zewnętrznego  urządzenia”.
Parametr ten nie ogranicza możliwości złożenia ofert konkurencyjnych przez potencjalnych Wykonawców, a znacząco
zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i podnosi wartość kliniczną aparatu do znieczulenia.
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wymaga,  ale  dopuszcza  proponowane  rozwiązanie.  Zamawiający  nie  zmienia  w  tym  zakresie
formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 1.

Pytanie nr 54
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny z możliwością podłączenia do centrali o ciężarze maksimum 3,9kg
wraz z akumulatorami
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 55
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu minitrendów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.
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Pytanie nr 56
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 57
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości rytmu serca 30-300 uderzeń/min?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 58
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca ±5% lub ±5 bpm, większa z wartości ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 59
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia do wyboru 12,5; 25 i 50 mm/s?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 60
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne czułość 5 mm/mV, 10 mm/mV,  20 mm/mV,  40 
mm/mV?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 61
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści: zakres analizy odchylenia ST -9 do + 9 mm (-0,9 do +0,9 mV)?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  proponowany  zakres  analizy  odchylenia.  Zamawiający  dokonuje  stosownych  zmian
w załączniku nr 8 do SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7. Pozostałe wymagania SIWZ
bez zmian.

Pytanie nr 62
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ±5 % lub ±5 oddechów na minutę (większa z tych wartości)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 63
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 6,25 mm/s; 0,625 mm/s?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 64
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 65
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 42 Czy Zabawiający dopuści zakres pomiaru saturacji 1-100%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 66
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 45 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji?
Odpowiedź:
Zamawiający  rezygnuje  z  konkretnych  rozwiązań  technicznych  opisanych  w  punkcie  45,  jednocześnie  dopuszcza
standardowe rozwiązania pomiarów SpO2 (np. typu Nellcor) oraz NIBP. Zamawiający dokonuje stosownych zmian
w załączniku nr 8 do SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7. Zamawiający nie dopuszcza
kardiomonitora bez żadnej z opisanych funkcji.

Pytanie nr 67
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 46 Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania algorytmu pomiarowego NIBP (Zamawiający wykreśla nazwę 
algorytmu celem anonimizacji) algorytmu wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów oraz 
schodkowej deflacji, zapewniającemu szybkość pomiarów, odporność na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca
oraz zapewniający skrócenie czasu pomiaru dzięki funkcji wstępnego pompowania mankietu do wartości bezpośrednio 
powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga metody oscylometrycznej, nie stawia wymagań w zakresie algorytmów pomiarowych.

Pytanie nr 68
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 48 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru pulsu z mankietu NIBP?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatury bez pomiaru pulsu z mankietu NIBP, tym samym pozostawia
zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 69
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt.  49 Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor,  w którym dokładność parametru NIBP została zwalidowana za
pomocą metody wewnątrztętniczej (pomiary ciśnienia krwi przy pomocy urządzenia są równoznaczne z pomiarami
techniką wewnątrztętniczą w zakresie zaleconym przez normę)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie, wymaga dokładności pomiaru  minimum ± 5 mmHg.

Pytanie nr 70
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt. 51 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie automatycznym 1-120 minut?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ   po  zmianach  -  Formularzu  cenowo-technicznym  zadania  nr  7.  Zamawiający  dokonuje  stosownych  zmian
w załączniku nr 8 do SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 71
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pkt.  57 Czy Zamawiający będzie  wymagał  dostarczenia  również  mankietów dla  pacjentów otyłych  -  stożkowych
mankietów  walidowanych  do  pomiaru  NIBP  na  przedramieniu?  Proponowane  rozwiązanie  zapewni  wiarygodne
i precyzyjne pomiary ciśnienia najbardziej otyłych.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga  trzech rozmiarów mankietów do pomiaru NIBP: mankiet  duży – do pomiaru NIBP u osób
otyłych, mankiet średni – do pomiaru NIBP u dorosłych oraz mankiet mały – do pomiaru NIBP u dzieci.
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Pytanie nr 72
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści czas dostawy do 6 tyg. od podpisania umowy?
Oferowana aparatura, ze względu na indywidualną konfigurację odpowiadającą SIWZ jest produkowana na bieżąco.
Wymaga to dla zachowania wysokich standardów produkcji i bezpieczeństwa określonego czasu, który wynosi wraz
z transportem około 6 tyg.
Jednocześnie  chcemy podkreślić,  że  klasa  sprzętu  i  jego  ilość  wskazana  przez  Zamawiającego stanowią  ogromne
ryzyko w przypadku zamówienia sprzętu przez Oferenta przed rozstrzygnięciem przetargu.
Mając na uwadze czas trwania procedury przetargowej, warunek dostawy do dnia 30.04.2020 może stać się jedynym
elementem wykluczającym z przetargu firmy nie posiadające starego sprzętu na stanie, co jest sprzeczne z interesem
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że dokonał zmiany
ostatecznego terminu realizacji zamówienia na dzień 15.06.2020 r.

Pytanie nr 73
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt. 17 tabeli)  Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf  o rozdzielczości monitora
1024x768?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2.

Pytanie nr 74
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt. 19 tabeli)  Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf  posiadający automatyczną
regulację wzmocnienia poprzecznego oraz pionowego wiązki ultradźwiękowej dostępny po wciśnięciu dedykowanego
przycisku na aparacie?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 10 opublikowaną
w dniu 26.02.2020 r. Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie aparatu bez regulacji wzmocnienia poprzecznego
wiązki ultradźwiękowej.

Pytanie nr 75
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt.  24  tabeli)  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  wysokiej  klasy  ultrasonograf  pracujący  w  trybie
wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z 7 kątami ugięcia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2.

Pytanie nr 76
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt. 33 tabeli) Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf posiadający regulację PW
w zakresie 5cm do 6.1m?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest  w stanie udzielić  odpowiedzi  na zadane pytanie,  ponieważ Wykonawca nie określił  jednostki
prędkości.

Pytanie nr 77
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt. 38 tabeli) Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf  pracujący  w trybie spektralny
Doppler z falą ciągłą (CW) z regulacją prędkości od 19.5 cm do 8.2m?
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest  w stanie udzielić  odpowiedzi  na zadane pytanie,  ponieważ Wykonawca nie określił  jednostki
prędkości.

Pytanie nr 78
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt. 41 tabeli) Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf bez  możliwości rozbudowy
o obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej, wykonanej w technologii matrycowej o
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min. 2000 elementach, bez możliwości rozbudowy o tryb jednoczesnej wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum
dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B oraz Doppler kolorowy oraz bez możliwości
rozbudowy o  kolorowe  odwzorowanie  przepływów w postaci  przestrzennej,  ruchomej,  trójwymiarowej  bryły (3D
kolor)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2.

Pytanie nr 79
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt.  46  tabeli)  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  wysokiej  klasy  ultrasonograf  posiadający  głowicę
kardiologiczną pracującą w zakresie 2-4 Mhz posiadającą większą, niż wymagane, ilość 80 elementów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2.

Pytanie nr 80
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
(pkt. 59 tabeli) Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w wewnętrzny
dysk twardy SSD o pojemności 128 GB?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2, jednocześnie wyjaśnia, że nie stawia wymagań w
zakresie typu oferowanego dysku.

Pytanie nr 81
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Zamawiający  wymaga  ultrasonografu  do  wkłuć  centralnych,  w  związku  z  powyższym  czy  zamawiający  będzie
wymagał aby ultrasonograf był wyposażony w system nawigacji igły działający na zasadzie detekcji końcówki igły
przez czujnik wbudowany w głowicę, obrazowanie In-plane i Out-of-plane z wolnej ręki, bez konieczności używania
nasadek  biopsyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wymaga  lecz  dopuszcza  proponowane  rozwiązanie.  Zamawiający  nie  zmienia  w  tym  zakresie
Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 2.

Pytanie nr 82
Zadanie 3 – Zakup respiratorów – 3 szt.
Czy Zamawiający  dopuści  respirator  wyprodukowany w 2019  roku?  Dany  parametr  nie  będzie  miał  wpływu  na
możliwość udzielenia gwarancji producenta w pełnym wymiarze wymaganym przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 4 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 3.

Pytanie 83
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Dotyczy pkt. 24 - Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość wielokierunkowego nadawania i odbierania
wiązki ultradźwiękowej z 4 kątami ugięcia wiązki?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 2.

Pytanie 84
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Dotyczy pkt. 31 - Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość porównywania dwóch obrazów z dysku
twardego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 85
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Dotyczy  pkt.  37  -  Czy Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  urządzenie  posiadające  prędkość  1,5  m/s  w  trybie
kolorowego Dopplera?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Powyższe parametry spełniają wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 86
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Dotyczy  pkt.  41,  42,  43,  44  -  Czy Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  urządzenie  nie  posiadający  możliwości
rozbudowy o tryb obrazowania 3D serca na głowicy przezprzełykowej wraz z jednoczesnym obrazowaniem trybu B
i kolorowego Dopplera,  kolorowego odwzorowania przepływów w postaci  przestrzennej oraz funkcji wykonywania
pomiarów na obrazie 3D?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 87
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Dotyczy pkt. 61 - Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości podłączenia napędu dysków DVD?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 88
Zadanie nr 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
poz. 20  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory wyposażone w ręczne oraz automatyczne na podstawie danego typu
pacjenta ustawienie granic alarmowych na jednym wspólnym ekranie?
Ręczne ustawianie granic jest rozwiązaniem zdecydowanie bezpieczniejszym ponieważ zapewnia stałą i pełną kontrole
nad skrajnymi wartościami alarmów mierzonych parametrów życiowych pacjenta.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 89
Zadanie nr 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
poz. 52 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez funkcji stazy w pomiarze NIBP, ale wyposażony w standardową
opaskę uciskową? Funkcja stazy w pomiarze NIBP jest czaso i pracochłonna oraz bardzo rzadko używana.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 90
Dotyczy wzoru umowy
1.  Ad  par.  5  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  gwarancja  na  urządzenia  medyczne  nie  obejmuje  przypadków
naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów
zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a
w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie
akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne
będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków opisanych w zadanym pytaniu.

Pytanie nr 91
Dotyczy wzoru umowy
2. Ad par. 5 ust. 5 Prosimy o rezygnację z wymogu wstawienia aparatury zastępczej w przypadku czasu przestoju
przedłużającego się ponad wyznaczony termin.
Obowiązek  taki  ciążący na  wykonawcy powoduje,  iż  zobowiązany jest  on  do  posiadania  na  stanie  dodatkowego
egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu
pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 92
Dotyczy wzoru umowy
3. Ad par. 5 ust. 6 Prosimy o ustalenie wymaganego terminu powiadomienia zamawiającego o planowanym terminie
zakończenia produkcji/dystrybucji akcesoriów z wyprzedzeniem 6 miesięcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 93
Dotyczy wzoru umowy
4. Ad par. 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości przedmiotu umowy
– urządzenia, którego zwłoka dotyczy, w następujących przypadkach:
2. Zwłoki w dostawie przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości urządzenia, którego opóźnienie dotyczy – za
każdy dzień zwłoki;
3. Zwłoki w instalacji przedmiotu mowy - w wysokości 0,5% wartości urządzenia, którego opóźnienie dotyczy – za
każdy dzień zwłoki;
4. Zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji - - w wysokości 0,2% wartości urządzenia, którego opóźnienie dotyczy
– za każdy dzień zwłoki;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 94
Dotyczy wzoru umowy
5. Ad par. 6 ust. 1 pkt 4) W związku z pytaniem nr 3, prosimy o wykreślenie zapisu par. 6 ust. 4).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 95
Dotyczy wzoru umowy
6. Ad par. 6 ust. 2 Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy, co jest
powszechnie stosowaną karą.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 96
Dotyczy wzoru umowy
7. Ad par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający zmieni ww. zapis na następujący: „W razie, gdy wyrządzona Zamawiającemu
szkoda  z  powodu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  w  tym  doprowadzenia  do  utraty  przez
Zamawiającego dotacji, przewyższa kary umowne zastrzeżone w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.”..
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 97
Dotyczy wzoru umowy
8. Ad par. 8 ust. 1 i 2 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego
zgody na cesję wierzytelności.”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 98
Zadanie 2 – Zakup aparatu USG do wkłuć centralnych – 1 szt.
Dbając  o  bezpieczeństwo  Zamawiającego  w  zakresie  transakcji,  jak  i  obsługi  posprzedażowej,  zwracamy  się  z
zapytaniem: czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego autoryzację Producenta
na sprzedaż oferowanego sprzętu na terenie Polski?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
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Pytanie nr 99
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  nowe  niedemonstracyjne  defibrylatory,  które  zostanę  wyposażone
dodatkowo w funkcję saturacji, ale wyprodukowane w październiku 2019 roku z wydłużoną gwarancją producenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 35 opublikowaną
w dniu 26.02.2020 r.

Pytanie nr 100
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatory z 20 poziomami energii defibrylacji w wymaganym
zakresie defibrylacji?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 101
Zadanie nr 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 5  W związku z tym, iż monitory mają być zamontowane na wózkach jezdnych uprzejmie prosimy o wyjaśnienie,
czy Zamawiający dopuści większą wagę - do 6 kg, co pozwoli również na zaoferowanie większej przekątnej ekranu
oraz dłuższej pracy na akumulatorach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 102
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 6  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy kardiomonitor ma mieć możliwość wymiany akumulatora/akumulatorów
przez użytkownika w czasie pracy na akumulatorach bez jej zakłócania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający nie zmienia w
tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 103
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 9  W związku z wymogiem przewodu EKG 5 żyłowego (7 odprowadzeń) i innych pomiarów uprzejmie prosimy
o wyjaśnienie,  czy kardiomonitory mają mieć prezentację minimum 9 krzywych dynamicznych jednocześnie (np. 7
odprowadzeń  EKG+SpO2+RESP)?  5  wymaganych  krzywych  nie  pozwoli  nawet  na  jednoczesne  wyświetlenie
wymaganych monitorowanych fal EKG.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga jednoczesnej prezentacji na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych.

Pytanie nr 104
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 12  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wyświetlanie mini-trendów z ostatnich 2 godzin?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 105
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  16  Uprzejmie  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuści  czas  ładowania  akumulatorów  ze  stanu
wyczerpania:  10  godzin  do  stanu  90%.?  Czas  ładowania  akumulatorów  zdaje  się  nie  mieć  istotnego  znaczenia
klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 106
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  17   Uprzejmie  prosimy o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuści  inne  rozwiązanie  chłodzenia  i  cichej  pracy
w wypadku zaoferowania monitora o przekątnej 15”? Techniczne rozwiązanie chłodzenia zdaje się nie mieć istotnego
znaczenia klinicznego.
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Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 107
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  19  Uprzejmie  prosimy o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  uzna  za  spełniającą  wymóg  możliwość  stałego  (do
odwołania) zawieszenia alarmów?
Odpowiedź:
Tak, możliwość stałego (do odwołania) zawieszenia alarmów spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ..

Pytanie nr 108
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 20  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniające wymóg kardiomonitory z ustawianiem
granic alarmowych w jednym, wspólnym dla wszystkich parametrów, menu. Ręczne i automatyczne – w odniesieniu do
wieku pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek)?
Odpowiedź:
Tak, parametry kardiomonitorów opisanych w pytaniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ..

Pytanie nr 109
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  21 Uprzejmie  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  uzna  za  spełniające  wymóg  kardiomonitory
z zapamiętywaniem co  najmniej  2000 grup  zdarzeń  alarmowych oraz  do 2000 odcinków krzywych dynamicznych
związanych ze zdarzeniami alarmowymi arytmii?
Odpowiedź:
Tak, parametry kardiomonitorów opisanych w pytaniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

Pytanie nr 110
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 25  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na brak wymogu montażu sieci Zamawiający zrezygnuje z
tego wymogu lub dopuści funkcję podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci za pośrednictwem stacji
centralnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 8 do SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 111
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 32  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wzmocnienie krzywej EKG  x0,25; x0,5; x1,0; x2; 
x4,0; auto? Brak pozycji x0,125 zdaje się nie mieć istotnego znaczenia klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 112
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  34  Uprzejmie  prosimy o wyjaśnienie,  czy Zamawiający dopuści  wykrywanie  20  zaburzeń  rytmu serca:  ECG
TACHY, ECG BRADY, ECG ARREST, MISS BEAT, VE EARLY, SVE EARLY, VE COUPLET, SVE COUPLET, VE
RUN, SVE RUN, VE SHORT RUN, SVE SHORT RUN, VE BIGEMINY, SVE BIGEMINY, VE TRIGEMINY, SVE
TRIGEMINY, VE INSERT, SVE INSERT, VE RONT, SVE RONT?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 113
Zadanie nr 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 35  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści monitory wyposażone w zabezpieczenie przed
defibrylatorem,  odporność  na  zakłócenia  ze  strony  urządzeń  elektrochirurgicznych  oraz  wykrywanie  i  odrzucanie
impulsów rozrusznika serca?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 114
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 39  Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 6,25 mm/s; 12,5 mm/s? Brak
pozycji 25mm/s zdaje się nie mieć istotnego znaczenia klinicznego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 115
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 45 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści standardowe rozwiązania pomiarów SpO2 (np. typu
Nellcor)  oraz  NIBP  stosowane  u  większości  producentów  i  zrezygnuje  ze  konkretnych  rozwiązań  technicznych
opisanych w punkcie 45?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 8 do SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 116
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Pomiar Saturacji (SpO2)
Uprzejmie prosimy Uprzejmie  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  oferowany w kardiomonitorach system pomiarowy SpO2
ma być kompatybilny z akcesoriami systemu Nellcor,  co m.in.  uniezależnia Zamawiającego od  jednego dostawcy
akcesoriów uniemożliwiając zakupy u wielu producentów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określa konkretnych rozwiązań, określa parametry jakie chce mierzyć.

Pytanie nr 117
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp. 50 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy monitory mają być wyposażone w funkcję szybkiej ciągłej serii pomiarów
przez  okres  pięciu  minut  oraz  indywidualnie  programowany  przez  użytkownika  cykl  pomiarowy  z  możliwością
zaprogramowania min. 5 faz z różnymi odstępami pomiędzy pomiarami oraz ilościami powtórzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  określa  konkretnych  rozwiązań.  Zamawiający  zgodnie  w  punkcie  50  wymaga  automatycznego
i ręcznego trybu pomiaru.

Pytanie nr 118
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  54  Uprzejmie  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuści  pomiar  temperatury  z  dokładnością  ±  0,2˚
w szerszym od wymaganego zakresie 25-45˚C? Różnica ± 0,1˚ zdaje się nie mieć istotnego znaczenia klinicznego
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 8 do SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 119
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  55  Uprzejmie  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  dopuści  standardowy  kabel  EKG  5-końcówkowy
i zrezygnuje z konkretnych rozwiązań technicznych opisanych w punkcie 55?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 120
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
lp.  62 Uprzejmie  prosimy o  wyjaśnienie,  czy wymagany statyw  ma posiadać  możliwość  ergonomicznej,  płynnej
regulacji wysokości oraz blokadę wszystkich kół?
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Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający
nie zmienia w tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 121
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Uprzejmie      prosimy    o   wyjaśnienie,   czy   oferowane kardiomonitory mają być wyposażone  w tak przydatne
funkcje  jak  kalkulator  dawek  leków,  obliczenia    hemodynamiczne,    obliczenia   czynności  nerek,   obliczenia
utlenowania,  obliczenia  wentylacji, ergonomiczny widok dużych liczb, funkcję  full  disclosure  (zapamiętywanie
krzywych dynamicznych EKG w czasie    rzeczywistym   ze   wszystkich  7  odprowadzeń)  z co najmniej 72 godzin i
mają mieć możliwość rozbudowy   o  pomiar CO2, CO, stanu mózgu/głębokości uśpienia na podstawie fali EEG, do  4
kanałów   ciśnienia   inwazyjnego, 12 odprowadzeń EKG, pomiar gazów anestetycznych, mieć możliwość eksportu
danych poprzez wyjście USB oraz posiadać wyjście VGA do podłączenia ekranu kopiującego?
Obecnie  tego  typu  funkcje  oferowane  są najczęściej w standardzie nie powodując   wzrostu   ceny, a zdecydowanie
poszerzając   możliwości zastosowania kardiomonitora zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Odpowiedź:
Zamawiający  określił  wymogi  w  SIWZ  ale  dopuszcza  rozwiązania  zwiększające  możliwości  kardiomonitora.
Zamawiający nie zmienia w tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 122
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Lp. 6 Prosimy o podanie do jakiej kolumny i jej udźwig, do której ma być zamontowany aparat do znieczulania?
Odpowiedź:
Zamawiający  zmienia  zapis  „Aparat  podwieszany  do  zamontowania  na  kolumnie  anestezjologicznej”  na  „Aparat
jezdny”, tym samym wprowadza stosowne zmiany w załączniku  nr 2 do SIWZ  – Formularzu cenowo-technicznym
zadania nr 1.

Pytanie nr 123
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Lp.7  Czy Zamawiający zrezygnuje z lampki mocowanej na regulowanym uchwycie,  jeśli aparat  byłby fabrycznie
wyposażony w podświetlenie blatu roboczego? Pozwoliłoby to na obniżenie kosztu zakupu sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 2 do
SIWZ po zmianach   - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 1.

Pytanie nr 124
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Lp.  9  Czy Zamawiający zrezygnuje  z  butli  i  przyłączy?  Aparat  mocowany na kolumnie jest  bowiem pozbawiony
uchwytu na butle N2O i O2, a co za tym idzie i przyłączy.
Odpowiedź:
W  związku  z  udzieloną  odpowiedzią  na  pytanie  nr  122  oraz  zmianą  SIWZ  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na
proponowane rozwiązanie oraz pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 125
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Lp.  12  Czy Zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  do  znieczulania  z  uchwytem na  1  parownik.  Prosimy
o podanie typu mocowania parownika: Dräger czy Selectatec?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Wymaga dwóch uchwytów na parowniki w standardzie
„Selectatec”.  Zamawiający  zmienia  w  tym  zakresie  załącznik  nr  1do  SIWZ  po  zmianach  –  Formularz  cenowo-
techniczny zadania nr 1.

Pytanie nr 126
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Lp. 27 Czy Zamawiający dopuści aparat z trybem wentylacji objętościowej wymuszonej?
Odpowiedź:
Zamawiający  zwraca  uwagę,  że  tryb  wentylacji  objętościowej  opisany  jest  w  punkcie  28  Formularza  cenowo-
technicznego.  Zamawiający  dopuszcza  proponowane  rozwiązanie  i  jednocześnie  dokonuje  stosownych  zmian
w załączniku nr 2 do SIWZ  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 1.
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Pytanie nr 127
Zadanie 1 – Zakup aparatu do znieczulenia – 1 szt.
Lp. 43 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania wyposażony w alarm braku zasilania w tlen?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aparatu wyposażonego w alarm braku zasilania w tlen oraz gazy anestetyczne. . Zamawiający
dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 2 do SIWZ po zmianach   - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 1.

Pytanie nr 128
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy  Zamawiający  będzie  wymagać  akcesoriów  pomiarowych  jednolitych  z  akcesoriami  zawartymi  w  opisie
oferowanego aparatu do znieczulania w Zadaniu nr 1?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 129
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 5 Czy spełni wymagania Zamawiającego monitor o masie 5,8 kg, z akumulatorem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 130
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 8 Czy spełni wymagania Zamawiającego rozdzielczość 640 x 480, zapewniająca wierne odwzorowanie kształtu
krzywych dynamicznych na ekranie o wymaganej przekątnej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 131
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 11 Czy spełni wymagania Zamawiającego kardiomonitor wyposażony w trendy 24 godzinne?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 132
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 12 Czy spełni wymagania Zamawiającego wyświetlanie mini-trendów z 10 minut albo z 60 minut, do wyboru przez
użytkownika?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 133
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu dotykowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 134
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 16 Czy spełni wymagania Zamawiającego kardiomonitor wyposażony w akumulator zasilający kardiomonitor przez
ok. 4 godziny, z czasem ładowania do pełnej pojemności ok. 6,5 godziny, bez podania czasu ładowania, 
umożliwiającego zasilania monitora przez 2 godziny, zgodnie z punktem 14 wymagań?
Odpowiedź:
Zamawiający  dopuszcza  proponowane  rozwiązanie.  Zamawiający  informuje,  że  wykreśla  wymagania  określone  w
punkcie 16  Formularza cenowo-technicznego zadania nr 7.
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Pytanie nr 135
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp.  32  Czy  spełni  wymagania  Zamawiającego  wzmocnienie  krzywej  EKG  określone  następująco:  0,25  mV/cm,
0,5 mV/cm, 1 mV/cm, 2 mV/cm, 4 mV/cm, 8 mV/cm, bez ustawienia Auto, w którym wyświetlana krzywa dynamiczna
nie jest kalibrowana?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 136
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp.  34  Czy spełni  wymagania  Zamawiającego  kardiomonitor,  w którym informacje  o  braku  skurczu  po  impulsie
stymulatora  i  o  braku  impulsów  stymulatora  nie  są  traktowane  jako  arytmie,  ale  są  sygnalizowane  normalnymi
alarmami?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 137
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 42 Czy spełni wymagania Zamawiającego pomiar saturacji w zakresie 1-100%?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 65 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 8 do SIWZ po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 138
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp.  48 Czy spełni  wymagania Zamawiającego kardiomonitor  mierzący poprawnie ciśnienia przy tętnie w zakresie
40 – 240, bez wyświetlania wartości tętna zmierzonego w czasie pomiaru ciśnienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 139
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 51 Czy spełni wymagania Zamawiającego zakres programowania interwałów 1 – 240 minut?
Odpowiedź:
Zamawiający  zgodnie  z  odpowiedzią  na  pytanie  nr  70  dopuścił  zakres  programowania  interwałów  w  trybie
automatycznym minimum 1-120 minut , zatem zakres 1-240 minut spełni wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 140
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp. 55 Czy Zamawiający wymaga zgodności akcesoriów z akcesoriami oferowanymi do kardiomonitora oferowanego
z aparatem do znieczulania w Zadaniu nr 1?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 141
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Lp.  62  Czy Zamawiający  wymaga  kardiomonitora  mocowanego  na  stanowisku  pacjenta  za  pośrednictwem  stacji
dokującej,  umożliwiającej  zdjęcie  monitora  do  transportu  ze  stanowiska  bez  konieczności  odłączania  przewodów
łączących go ze stanowiskiem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza powyższe rozwiązanie. Zamawiający nie zmienia w tym zakresie Formularza 
cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 142
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.,
pkt 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem energii wynoszącym 1- 200J?
Wymóg specyfikacji  w obecnej postaci  promuje starszą dwufazową technologię z  maksymalną energią defibrylacji
wynoszącą 360J (fala BTE). Podczas gdy niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa (fala RLB, 200J) została w pełni
zaakceptowana w Międzynarodowych Wytycznych 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. Co więcej, Wytyczne
ERC  2015  nie  preferują  określonego  zakresu  energii  defibrylacji,  wskazują  zalecany  zakres  energii  pierwszego
i kolejnych  wyładowań  oraz  zaznaczają,  że  to  producenci  defibrylatorów powinni  podawać  informację  o  zakresie
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skutecznych wartości energii fali.  Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje
obecnie  większość  producentów,  w  tym  czołowe  firmy  takie  (Zamawiający  wykreśla  nazwy  producentów  celem
anonimizacji)  Stosowny zapis z Wytycznych ERC 2015 poniżej:
„Wartości energii  defibrylacji  nie uległy zmianie od czasu opublikowania Wytycznych 2010. Dla fal  dwufazowych
(rektalinearnej  lub  ściętej  wykładniczo)  stosuj  początkową  energię  wyładowania  o  wartości  co  najmniej  150  J.
W przypadku fal dwufazowych impulsowych zacznij od 120–150 J. Energia wyładowania dla określonego defibrylatora
powinna opierać się na zaleceniach producenta. Ważne jest, aby osoby używające defibrylatorów manualnych znały
ustawienia  energii  odpowiednie  dla  rodzaju  stosowanego  urządzenia…Stosując  defibrylatory  manualne,  jeśli  to
możliwe,  należy rozważyć eskalację energii  po nieudanej próbie defibrylacji  oraz u pacjentów, u których wystąpił
nawrót migotania komór. Nie ma żadnych wysokiej jakości badań klinicznych, które wskazywałyby optymalne strategie
defibrylacji  w obrębie  danej  fali  lub  porównujące  różne  fale.  Nie  ma wiedzy  na  temat  minimalnej  akceptowalnej
wartości energii pierwszego wyładowania, charakterystyki optymalnej fali dwufazowej, optymalnych poziomów energii
dla określonych fal. Nie ma wiedzy na temat minimalnej  akceptowalnej  wartości  energii  pierwszego wyładowania,
charakterystyki  optymalnej  fali  dwufazowej,  optymalnych  poziomów  energii  dla  określonych  fal  oraz  najlepszej
strategii dostarczania wyładowań (o stałej czy o narastającej wartości). Wiadomym jest, że dla wyselekcjonowanej
energii  trudno jest  porównywać  różne  fale,  ponieważ  kompensacja  impedancji  oraz  subtelne  różnice  kształtu  fali
prowadzą  do  znacznych  różnic  w  przepływie  prądu  przez  mięsień  sercowy  pomiędzy  urządzeniami.  Ostatecznie
optymalne wartości energii mogą różnić się pomiędzy urządzeniami w zależności od producenta oraz zastosowanej fali.
Zachęca  się  producentów defibrylatorów,  aby przeprowadzili  wysokiej  jakości  badania  kliniczne,  które  poparłyby
zalecane przez nich strategie defibrylacji.” Wytyczne 2015, Rozdział 3 – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób
dorosłych, str. 145
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 143
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
pkt 15 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z 20 możliwymi nastawami
energii w zakresie 1-200J?
Wymóg specyfikacji promuje starszą dwufazową technologię z maksymalną energią defibrylacji wynoszącą 360J (fala
BTE),  gdyż  im  szerszy  zakres  energii  tym  dostępnych  jest  więcej  nastaw  wartości  energii.  Podczas  gdy
niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa (fala RLB, 200J) została  w pełni  zaakceptowana w Międzynarodowych
Wytycznych 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej i nastawy energii dostępne w defibrylatorze, który chcemy
zaoferować pozwalają na skuteczne wykonanie wszystkich procedur z zakresu elektroterapii (stymulacja, kardiowersja,
defibrylacja).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

Pytanie nr 144
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
pkt 16 Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w zintegrowane łyżki dla
pacjentów dorosłych oraz dzieci, będzie również wymagał aby urządzenie posiadało funkcję analizy rytmu serca we
wszystkich grupach wiekowych włącznie z analizą dla pacjentów poniżej 8 roku życia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie ale dopuszcza proponowane rozwiązanie, minimalne wymagania
zostały określone w SIWZ. Zamawiający nie zmienia w tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 4.

Pytanie nr 145
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
pkt 21 Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru tętna od 30 do 300u/min?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 5 do
SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 146
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
pkt 25 Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością wprowadzania do pamięci urządzenia
podawanych leków przy równoczesnej możliwości wprowadzania danych pacjenta i nazw wykonywanych procedur
w oprogramowaniu  na  komputer  służącym  do  analizy  całej  akcji  ratunkowej/całej  wykonywanej  procedury?
Oprogramowanie jest darmowe i dostarczane wraz z defibrylatorem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, tym samym pozostawia zapisy SIWZ bez zmian
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Pytanie nr 147
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?
Oferowany defibrylator  produkowany jest  przez  producenta zagranicznego zgodnie z  konfiguracją określoną  przez
Zamawiającego (przyszłego  Użytkownika),  a  więc pod konkretne zamówienie dając gwarancje otrzymania sprzętu
z bieżącej produkcji a nie np. partii z początku aktualnego roku.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że dokonał zmiany
ostatecznego terminu realizacji zamówienia na dzień 15.06.2020 r.

Pytanie nr 148
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści defibrylatory z maksymalnym czasem ładowania do energii maksymalnej max 8 sekund?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 5 do
SIWZ po zmianach  - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 149
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji poziomu energii od 1 do 360 J min. 20 poziomów energii?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 3 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 150
Zadanie 4 – Zakup defibrylatorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie min 30-300/min?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuścił proponowane rozwiązanie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 145 oraz dokonał stosownych
zmian w załączniku nr 5 do SIWZ po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 4.

Pytanie nr 151
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z kolorowym ekranem TFT  z aktywną matrycą o przekątnej min 10’’
rozdzielczości minimum 1280 x 800 pikseli?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 152
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający będzie wymagał jednoczesnej prezentacji na ekranie min. 12 krzywych dynamicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający nie zmie-
nia w tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 153
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający wymaga trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów z okresu min. 720 godzin?
Odpowiedź:
Zamawiający minimalne wymagania określił w SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający nie zmie-
nia w tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 154
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści system alarmowy z możliwością ustawienia 4- stopniowych priorytetów alarmowych?
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

Pytanie nr 155
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający wymaga kardiomonitora z możliwością rozpoznania m.in 26 typów arytmii?
Odpowiedź:
Zamawiający minimalne wymagania określił SIWZ ale dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający nie zmienia
w tym zakresie Formularza cenowo-technicznego dla zadania nr 7.

Pytanie nr 156
Zadanie 7 – Zakup kardiomonitorów – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 3,12; 6,25; 12,5 mm/s?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w załączniku nr 8 do
SIWZ  po zmianach - Formularzu cenowo-technicznym zadania nr 7.

ZMIANA TREŚĆ SIWZ
W konsekwencji  udzielenia odpowiedzi na pytania, Zamawiający na podstawie art.  38 ust.  4 zmienia zapisy
SIWZ  w następujący sposób:

1.   Miejsce w którym zmieniana jest treść:   Rozdział XIII  pkt 4 ppkt 4.1
Było: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy - do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia,  zgodne
ze wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  9  i  11  do  SIWZ  (oświadczenie  z  art.  25a  ustawy).  Informacje  zawarte  w
Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Jest: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia, o której mowa w art. 24
ust.  1  pkt  12  –  22  ustawy -  do  oferty  należy dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert  Oświadczenia,  zgodne
ze wzorem  stanowiącym  załącznik  nr  9  do  SIWZ  (oświadczenie  z  art.  25a  ustawy).  Informacje  zawarte  w
Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2.   Miejsce w którym zmieniana jest treść:   Rozdział XX pkt 2 ppkt 2.1
Było: Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 9 i 11 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć 
w formie pisemnej.
Jest: Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 9 do SIWZ (oświadczenia z  art.  25a ustawy),  które należy złożyć  
w formie pisemnej.

3. W miejsce dotychczasowych załączników do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
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 8 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7
wprowadza się załączniki:
Załącznik nr 1 po zmianach – Formularz oferty
Załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
Załącznik nr 3 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2
Załącznik nr 4 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3
Załącznik nr 5 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4
Załącznik nr 8 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7
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Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 koryguje zapisy treści SIWZ w następujący sposób:

1. Miejsce w którym zmieniana jest treść: Rozdział XII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Było: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 kwietnia 2020 r.
Jest: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15 czerwca 2020 r.

2. Miejsce w którym zmieniana jest treść: Załącznik nr 1 do SIWZ pkt 4 Termin realizacji zamówienia
Było: Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 30.04.2020 r.
Jest: Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 15.06.2020 r.

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: 30.03.2019  r. o godzinie 10:30
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 15.04.2019  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 medycznej

– nr ref.: TZ.372.10.2020
Nie otwierać przed 30.03.2020 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 medycznej

– nr ref.: TZ.372.10.2020
Nie otwierać przed 15.04.2020 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 30.03.2020 r. do godziny 10:30.
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 15.04.2020 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 30.03.2020 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 15.04.2020 r.  o godzinie 11:00  w sali  nr 203
(budynek administracji – sala konferencyjna) w siedzibie Zamawiającego.
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BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.



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

Załączniki:
- załącznik nr 1 po zmianach – Formularz oferty
- załącznik nr 2 po zmianach – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
- załącznik nr 3 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2
- załącznik nr 4 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3
- załącznik nr 5 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4
- załącznik nr 8 po zmianach II – Formularz cenowo-techniczny zadania nr 7

   
ZAMAWIAJĄCY:

PREZES ZARZĄDU
Marek Działoszyński
(podpis na oryginale)

_________________________________________________________________________________________________________________
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.


