Samodzielny Publiczny Zaklad Opiek;i Zdrowotnej
Kili6skiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: apznieczula niaI L63 |

Zln I a

Siedlce dnia: 2017-01-10

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Potistwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajqcego wplynqla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wied Publicznych (Dz. U. z 201,5 r. pctz.2164 z p6ln. zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
dostawq 2 sztuk aparat6w do znieczulania o96lnego,
TreSi wspomnianej pro6by jest nastqpujEca :

1.

Zalqcznik nr 5 do SIWZ (wz6r umowy), par. 6 ust. 1C) - Nieuzasadnionarjest sytuacja, w kt6rej
Zamawiajqcy wymagalby wymiany sprzqtu, w sytuacji, gdy byfaby mo2liwa jeg;o naprawa. W zwiqzku
z

tym wnosimy o usuniqcie tego punktu.

Zalqcznik nr 3 do SIWZ
2.
Do punktu 4: Czy Zamawiajqcy dopu(ci wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposa2ony
w3
szuflady, z czego jedna jest zamykarra na kluczyk? Dwie szuflady majE wysokoSi g,6cm, natomiast

trzecia 1-3,3cm.

3'

Do punktu 9: Czy Zamawiajqcy dopu6ci wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanvmi
reduktorami?

4.

Do punktu 74: Czy Zamawiajqcy dopuSci aparat do znieczulenia wyposa2ony w pneumaryczny
mieszalnik Swiezych gaz6w?

5'

Do punktu t7: Czy

Zamiawiajqcy przyzna

jeden punkt zastawkq ApL z

funkcjq

natychmiastowego zwolnienia ci6nienia w ukladzie poprzez skrqcenie zastawki do minimum? Ooisane
rozwiqzanie jest parametrem charakterystycznym dla konkretnego producentia, co utrudnia zlozenie
konkure ncyjnej ofe rty.

6.

Do punktu 22: Czy Zamawiajqcy dopu6ci pochfaniacz dwutlenku wqgla

przeziernej i pojemno6ci 1370 ml?

7'

o

obudowie

Do punktu 25: Czy Zamawiajqcy przyzna r6wnie2 jeden punkt za napqd pneumatyczny?

Umo2liwi to zto2enie konkurencyjnej oferty.

8'
Do punktu 36: cz:y Zamawiajqcy dopu6ci aparat do znieczulenia urno2liwiajqcy regulacjq
stosunku wdechu do wydechu w najcz:qsciej wykorzystywanym zakresie od 2:.J.do
1:g?
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9'

Do punktu 37: CztlZamawiajqcy dopu6ci regulacjq czqsto6ci oddechu
w zakresie 4-100 rpm?

10.

Do punktu 42:CzltZamawiajqcy dopusciregulacjq ciSnienia wdechu
ocl5 do 60 cmH2o?

1'1'"

Do punktu 44: C'zy Zamawiajqcy dopu(ci aparat do znieczulenia umozliwiajqcy regulacjq

czulo5ciwyzwalacza przeplywowego od 0,2 do 10 l/min?

12'

Do punktu 46: czy Zamawiajqcy dopu6ci wysokiej klasy aparat do znieczulenia

bez

ogrzewanego ukladu okrql2nego ? Jest to jedynie rozwiqzanie konstrukcyjne, istniejq
inne mo2liwo(ci
na pozbycie siq wilgoci z ulkladu pacjenta.

13'

Do punktu 65: Cizy Zamawiajqcy dopuSci aparat do znieczulenia bez minitrend6w
Cpat,

MV+CO2?

t4'
79?

Do punktu 79: CzllZamawiajqcy dopu5ci rozwiqzanie bez funkcjonalnosci opisanej
w punkcie

15' Do punktu 81: Czy Zamawiajqcy dopu6ci kardiomonitor umozliwiajqcy pracq w temperaturze
do 35 'C? Nie zdarzajq siq sytuacje, ally monitory pracowaly w wy2szych temperaturach.
16' Do punktu 84: C,zy Zamawiajqcy dopuSci kardiomonitor umo2liwiajqcy pracq na zasilaniu
akumulatorowym przez okres do 2 godzin?
17'

Do punktu 86: Czy Zamawiajqcy dopu6ci kardiomonitor umozliwiajqcy wy6wietlanie

krzywych dyna

m

g

icznych?

1-8'

Do punktu 87,88; Czy Zamawiajqcy dopuSci kardiomonitor umo2liwiajqcy wlqczanie przy
jednej
u2yciu
operacji ekranu z widokiem wszystkich monitorowanych parametr6w ze wszystkimi
krzywymi, bez ekranu z wartoScianTi liczbowymi parametr6w wy6wietlanymi duzq
czcionkq z
mo2liwoSciq powrotu do ekranu umo2liwiajqcego podglqd wszystkich monitorowanych paramet16w?

19.

Do punktu 89: Czy Zamawia.iqcy dopu5ci kardiomonitor wyposa2ony

VGA?

w

zlqcze DVI zamiast

20'

Do punktu 92,94: Czy Zamawiaiqcy zrezygnuje z punktowania parametr6w okreslonych
w
puktach 92 i 94 i wykreSli je z wymagad dotyczqcych parametr6w wymaganych?
Funkcje te nie majq
zastosowania na bloku opelracyjnym.

2L'

Do punktu 95: CzY Zamawiajqcy wymaga dostarczenia centrali monitorujqcej

dostarczenia urzqdzef umo2liwiajqcych podtqczenie monitor6w do zaoferowanej centrali?

22'

Do punktu 97:

tCzY Zamawiajqcy

oraz

dopu(ci kardiomonitor bez specjalnych przycisk6w
te dostqpne sq w spos6b ciqgly na ekranie

uruchamiajqcych wydruk ii dostqp do menu? Przyciski
monitora.

23.

Do punktu L00: czy Zamawiaiqcy dopu6ci kardiomonitor o masie okolo 10kg?

24.

Do punktu 106: czy Zamawia.jqcy dopu6ci kardiomonitor z mozliwo(ciq wyciszenia
alarm6w

na2lub5minut?

25.

Do punktu ro7: cz,/ Zamawiajilcy dopu6ci kardiomonitor umozliwiaiqcy zapisywanie
trend6w

z okresu T2godzin?

2f Strona

SP ZOZ Siedlce,

sporz.

Robert Misiar

26'

Do punktu L08: Czy Zamawiajqcy dopu6ci kardiomonitor z

27.

Do punktu

trendamio 10 sekund?

109: Czy Zamawiajqcy dopuSci kardiomonitor umozliwiajqcy zapis zdarzeri
zawierajqcych warto6ci lir:zbowe 6 r,vybranych p6l wraz z zapisem 10 sekundowego
odcinka krzywej
dynamicznej?

28,

Do punktu 1L0: Czy Zamawiajqcy dopuSci kardiomonitor bez funkcjonalno6ci opisanej w
punkcie 110? lstnieje moi:liwo56 odczytu wynik6w pomiar6w NlBp z menu
trend6w.

29.

Do punktu I1'3: Czy Zamawiajqcy dopu5ci kardiomonitor umo2liwiajqcy pomiar czqstoSci
akcji

serca w zakresie 20-300bpm?

30.

Do punktu 1'1'8: Czy Zamawiajqcy dopu6ci kardiomonitor bez mo2liwoSci pomiaru liczby

przedwczesnych skurcz6rry komorowych na minutq?

31.

Do punktu 1'I9: Czy Zamawiajqcy dopujci kardiomonitor z pomiarem oddechu w zakresie
4-

120 rpm orazze stalym alarmem bezdechu okolo 23 sekund?

32' Do punktu 1'20: Czy Zamawiajqcy dopu5ci kardiomonitor umo2liwiajqcy pomiar saturacji w
technologii GE TruSignal, bez mo2liwoSci op6lnienia alarmu saturacji na wypadek naglych
spadk6w
wartosci saturacji, z czujnikiem dedykowanym dla technologii GE Trusignal?
33. Do punktu 121': Cz:y Zamawiajqcy dopuSci kardiomonitor umozliwiajqcy pomiar ci:Snienia NlBp
w zakresie 15-260 mmHg, z ustawieniem interwalu pomiaru automatycznego od 1, do 240
minut oraz
bez pomiaru ciqglego? Pomiar z czqstoSciq co L minutq jest praktycznie pomiarem
ciqgfym.

34' Do punktu 122: Czy Zamawiajqcy dopu(ci kardiomonitor umozliwiajqcy pomiar temperatury
w zakresie 10-45 stC?
35' Do punktu 125: Czy Zamawiajqcy dopu5ci mo2liwoSi rozbudowy kardiomonitora o modul
gazowy umo2liwiajqcy porniar wymaganych parametr6w z szybkoSciq pr6bkowania gaz6w
1,20+/- 20
mllmin?

36'

Do punktu 51 Czy Zamawiajqcy dopuSciaparat z alarmami bezdechu, czyliApnea
cisnienia,
przeplywu, co2? objqtoSi jest kontrolowana natomiast alarmami dolnym
ig6rnym MV
sta nowisko (wyjaSnienia ) ila mawiaiqcego w przed m

Ad.

iotowej kwestii jest nastq puiqce

:

1

Nie. Zomawiojqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

Ad.2
Tak.

Ad.3-4
Nie. Zamawiajqcy podtrzyrnuje zapisy S\WZ.

Ad.5
Nie' Zamawioiqcy podtrzyrnuje zapisy StwZ. Nie jest to parametr dopuszczaiqcy,,
tyrko dodotkowo
punktowony.

3f Strona

SP ZOZ Siedlce,

sporz.

Robert Misiar<

Ad.6-9
I OK.

Ad. 10
Nie. ZamqwiojqCy podtrzyrnuie zapisy S|WZ.
Ad, 11
Tak.

Ad. L2 - 14
Nie. Zamowiojqcy podtrzy,muje zopislr StWZ.

Ad. 75
Tak.

Ad, 16 -18
Nie. Zomawiajqcy podtrzy'muje zopisy SIWZ.

Ad. 79
Tak.

Ad. 20 -21
Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy StWZ.

Ad.22
Tok.

Ad.23 - 32
Nie. Zamawiajqcy podtrzy,muje zopisy S\WZ.
Ad. 33 - 34
Tak

Ad. 35
Nie, Zomawiojqcy podtrzyrnuje zapisy StWZ.

4d.36
Tak

lnformujemy, 2e zgodnie z wymogiem art. 3g ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 roku prawo
Zam6wied Publicznych (Dz. U. z 2O!S r, poz. 21,64 z poln. zm.), stanowisko Zamawiajqcego
zostalo
rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.
Zamawiajqcy

DYR]

alr tl,

4f

Strona SP ZOZ Siedlce,

sporz,

Robert

Misiak

