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ODPOWIEDZI 1  

na zapytania dotyczące treści SIWZ 
 

 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 2 szt. aparatów 

ultrasonograficznych oraz 1 szt. aparatu do znieczuleń wraz z ich montażem i przeszkoleniem 

personelu w zakresie obsługi (Nr sprawy: ZP/10/2015)., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), przekazuje treść 

zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami 

 

  

I. Dot. zadanie 3 

1. Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu fabrycznie nowego, w oryginalnym 

opakowaniu? 

Odpowiedź: Zgodnie z Rozdz. III. Pkt 4 SIWZ Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie 

nowy, kompletny, oznakowany oraz musi być dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.), posiadać deklaracje 

zgodności, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, instrukcję obsługi                 

w języku polskim. 

 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

II. Dot. Aparat do znieczuleń 

 

dot. pkt. 5 

Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą, w zupełności wystarczającą do przechowania 

akcesoriów używanych z aparatem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 12 

Czy aparat z zasilaniem awaryjnym do 90 minut w warunkach standardowych, zostanie dopuszczony do 

postępowania?   

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 14 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania system mocowania typu Dräger, który jest ogólnie przyjętym 

i stosowanym rozwiązaniem w Polsce? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 16 

Czy Zamawiający oczekuje przepływomierzy elektronicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga precyzyjnych przepływomierzy dla tlenu, podtlenku 

azotu, powietrza z wyświetlaniem wartości przepływów w postaci elektronicznej. 

 

dot. pkt. 19 

Czy Zamawiający będzie wymagać zintegrowanego, podgrzewanego układu oddechowego okrężnego 

pacjenta, który zminimalizuje kondensację pary wodnej w układzie oddechowym? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga układu oddechowego okrężnego do wentylacji 

dorosłych i dzieci 
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dot. pkt. 21 

Czy Zamawiający dopuści aparat z obejściem tlenowym o wydajności >35 L/min? Pragniemy zwrócić 

uwagę że wydajność tzw bypassu O2 jest ściśle zależna od ciśnienia w sieci centralnej. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 27 

Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązanie tzn. respirator 

napędzany elektrycznie (nie zużywający gazów medycznych do napędu), sterowany elektronicznie? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 32 

Czy Zamawiający oczekuje także wentylacji kontrolowanej ciśnieniowo PCV ze wspomaganiem PS? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga Wentylacji w trybie SIMV ze wspomaganiem PS. 

 

dot. pkt. 32 

Czy Zamawiający oczekuje trybu PS z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga Wentylacji w trybie SIMV ze wspomaganiem PS. 

 

dot. pkt. 35 

Czy aparat z regulacją PEEP w zakresie 0-20 cmH2O zostanie dopuszczony do postępowania? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

dot. pkt. 36 

Czy aparat z regulacją I:E 5:1 do 1:4 zostanie dopuszczony do postępowania? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 39 

Czy aparat z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml zostanie dopuszczony do postępowania? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 44 

Czy aparat bez dublującego alarmy MV, czyli bez  alarmu niskiej i wysokiej objętości pojedynczego 

oddechu TV zostanie dopuszczony do postepowania? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 45 

Czy aparat z alarmami bezdechu lecz bez alarmu niskiej i wysokiej częstości oddechowej (te mogą być 

zrealizowane w monitorze funkcji życiowych) zostanie dopuszczony do postępowania? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 50 

Czy aparat z innym rozwiązaniem tzn. wyposażony w tzw. dziennik zdarzeń (zapis alarmów/zdarzeń z 

określoną przez użytkownika stałą czasową) w którym zapisywane są także parametry znieczulania 

zostanie dopuszczony do postępowania? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 61 

Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem obsługiwanym przyciskami i pokrętłem, nie dotykowy? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 64 

Czy Zamawiający dopuści aparat bez trendów TV, Ppeak, Plateau, f? Wartości objętości TV podobnie jak 

wartości ciśnienia maksymalnego czy plateau lub f mają dużo mniejsze znaczenie w porównaniu z 
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dodatkowo oferowanymi w naszym aparacie trendami anestetyków CO2 czy podatności pacjenta. 

Proponujemy Państwu rozwiązanie w którym dostępne trendy graficzne maja opcję Zoom i przesuwany 

kursor dzięki czemu dokładnie można odczytać wartości. Inne dane w tym także TV f i wartości ciśnień 

są zapisywane w tzw. dzienniku zdarzeń co naszym zdaniem jest kompletne. Prosimy o dopuszczenie 

takiego rozwiązania.   

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 71 

Czy Zamawiający dopuści ssak z dwiema butlami o objętości 0.7L każda, a więc ogólną większą 

pojemnością? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 72 

Czy Zamawiający będzie wymagać wyposażenia aparatu w akcesoria, które umożliwią przeprowadzenie 

znieczulania, tj. komplet jednorazowych drenów oddechowych pacjenta (min. 25 szt.), pułapka wodna 

(min. 12 szt., dwa sterylizowalne czujniki przepływu, min. 20 szt. linii pomiarowych, zestaw przewodów 

do podłączenia N2O, O2, powietrza o minimalnej długości 5 m z wtykiem AGA; rura do odprowadzenia 

gazów poznieczuleniowych z wtykiem; 2 szt. wapna z indykatorem; 3 szt. wielorazowej maski pacjenta w 

różnych rozmiarach? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga w pkt. 72 Komunikacji całego systemu z 

użytkownikiem w języku polskim. 

 

dot. pkt. 73 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat wysokiej klasy, który byłby 

kompatybilny z oferowanym monitorem funkcji życiowych – potwierdzone certyfikatem? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dot. Monitor Pacjenta 

 

dot. pkt. 77 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta, w przypadku którego producent nie publikuje w materiałach 

informacyjnych metody uzyskania najwyższego typu ochrony, jakim jest CF, ale potwierdza ten typ 

ochrony w określonych modułach pomiarowych, dla których jest to wymagane? Zwracamy uwagę, że 

złącze podczerwieni jest jednym ze stosowanych, ale nie jedynym sposobem uzyskania typu ochrony CF. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

dot. pkt. 78 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z modułami przewodowymi? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

Czy Zamawiający dopuści ekran o przekątnej 10,4 cala? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.  

 

dot. pkt. 82 

Czy Zamawiający dopuści monitor z trendami 24 godzinnymi? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 

dot. pkt. 83 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez funkcji full disclosure? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 87 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez funkcji obliczeń parametrów nerkowych? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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dot. pkt. 90 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez możliwości rozbudowy o nieinwazyjny ciągły rzut 

minutowy serca? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

dot. pkt. 98 

Czy Zamawiający dopuści odstępy pomiarowe nastawiane w zakresie od 1 do 240 minut? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego 

odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w kolumnie „Oferowany parametr podać  

TAK/NIE lub opisać” w załączniku nr 2.3. do SIWZ 

 

Niniejsze pismo stanowi  integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.  

 

 

Z poważaniem 

 

Główny Księgowy 

Krystyna Witkowska 


