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EZ/ZP/103/2010                                                                                 Kielce, dnia 12.07.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/103/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie 
w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania wysokiej klasy, aparatu do znieczulania – klasy 
średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii.  

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ aparat do znieczulania wysokiej klasy
Pytanie nr 1
Czy zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy nowy aparat do znieczulania wyprodukowany 
w grudniu 2009 r.? Dostarczenie tak zaawansowanego technologicznie aparatu wysokiej klasy 
do 10 dni od daty podpisania umowy jest niemożliwe dla większości wykonawców ponieważ 
jest to za krótki czas na wyprodukowanie tak skomplikowanego technologicznie urządzenia 
jakiego Państwo oczekują.
Odpowiedź na pytania nr 1
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2 dotyczy p. 15
Czy  zamawiający  zaakceptuje  zaawansowany  technologicznie  aparat  do  znieczulania 
posiadający 2 aktywne miejsca na parowniki mocowane jednocześnie w systemie Selectacet?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3 dotyczy p. 28
Czy  zamawiający  zaakceptuje  aparat  do  znieczulania  nie  posiadający  ekonometru 
znieczulania  ale  posiadający  możliwość  pomiarową  i  obrazowania  wdechowych  oraz 
wydechowych stężeń anestetyku, wyświetlania wartości MAC zależnego od wieku?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4 dotyczy p. 37
Czy  zamawiający  dopuści  tryb  (PCV-VG)  wentylacji  ciśneiniowo-zmiennej  z  gwarancją 
objętości zamiast trybu Auto Flow?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Monitor pacjenta 
Pytanie nr 5
Czy zamawiający zechce sprecyzować ile wymaga monitorów pacjenta  gdyż w nagłówku 
znajduje  się  zapis  „Monitor  pacjenta  –  2  szt.  a  niniejsze  postępowanie  dotyczy 1  sztuki 
aparatu do znieczulania?
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Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6 dotyczy p. 92
Czy zamawiający  dopuści  monitor  nie  przystosowany do  „podglądu  innych  monitorów  i 
sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach”?
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7 dotyczy p. 93
Czy zamawiający dopuści monitor pacjenta nie posiadający możliwości rozbudowy o dostęp 
na ekranie monitora do informacji z sieci Internet/Internet?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 8 dotyczy p. 95
Czy zamawiający zaakceptuje stację dokującą bez zasilania elektrycznego?
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9 dotyczy p. 102
Czy zamawiający dopuści monitor posiadający zakres analizy odcinka ST w zakresie od -9 do 
+9mm z możliwością obserwacji trendów odcinka ST?
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10 dotyczy p. 110
Czy zamawiający zaakceptuje zaawansowany technologicznie pomiar saturacji  przy użyciu 
technologii Datex-Ohmeda?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 11 dotyczy p. 122
Czy zamawiający  zaakceptuje  równorzędny moduł  pomiaru  głębokości  uśpienia  –  moduł 
Entropii, który oprócz przetwarzanego parametru EEG wykorzystuje także parametr FEMG?
Na  ekranie  monitora  można  obserwować  wartości  numeryczne  i  tworzenie  trendów 
parametrów entropii i współczynnika tłumienia potencjałów iglicowych oraz krzywej EEG 
entropii.
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 12 dotyczy p. 124
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor nie posiadający kalkulatora dawki leków?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Pytanie nr 13 dotyczy p. 128
Czy  zamawiający  dopuści  monitor  pacjenta  mający  możliwość  rozbudowy  o  pomiar 
inwazyjnego  rzutu  serca,  pomiar  SvO2,  moduł  EEG,  tonometrii,  NMT,  Entropii,  Bis  , 
posiadający możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca dokonywany 
przez urządzenie wolnostojące najnowszej generacji PICCO II?
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ Aparat do znieczulania ogólnego średniej klasy  
Pytanie nr 1 dotyczy p. 3 i 53
Czy  zamawiający  dopuści  średniej  klasy  aparat  do  znieczulania  ogólnego  posiadający 
awaryjne  zasilanie  akumulatorowe  całego  systemu  wynoszące  90  minut  w  typowych 
warunkach pracy oraz 30 minut w warunkach ekstremalnych?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
System dystrybucji gazów

Pytanie nr 2 dotyczy p. 14
Czy zamawiający zaakceptuje  średniej  klasy aparat  do znieczulania  ogólnego posiadający 
podwójne  mechaniczne,  rotametryczne  przepływomierze  dla  tlenu,  podtlenku  azotu  oraz 
powietrza z kalibracją dostosowaną do znieczulania z niskimi  i minimalnymi przepływami?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Respirator anestetyczny
Pytanie nr 3 dotyczy p. 30
Czy zamawiający zaakceptuje średniej klasy aparat do znieczulania ogólnego nie posiadający 
trybów wentylacji spontanicznej wspomaganej ciśnieniem PS i trybu wentylacji objętościowej 
synchronizowanej SIMV?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Regulacje 
Pytanie nr 4 dotyczy p. 32
Czy zamawiający dopuści średniej klasy aparat do znieczulania z możliwością odwrócenia 
stosunku wdechu do wydechu I:E w zakresie 2:1 do 1:6?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 5 dotyczy p. 36 
Czy zamawiający dopuści regulacje ciśnienia PEEP w zakresie; 
wyłączony i regulowany od 4 do 30 cmH2O?
Jest to całkowicie wystarczający zakres regulacji gdyż badania kliniczne wykazały, że PEEP 
powinien  wynosić  minimum  5  cmH2O  aby  osiągnąć  pożądany  efekt  leczniczy  i 
profilaktyczny.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Pomiar i obrazowanie 
Pytanie nr 6 dotyczy p. 52
Czy  zamawiający  dopuści  aparat  do  znieczulania  posiadający  kolorowy  monitor  do 
prezentacji parametrów wentylacji o przekątnej poniżej 6,5 cala?
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7 dotyczy p. 53
Czy zamawiający dopuści aparat posiadający zasilanie z wewnętrznych akumulatorów na 90 
minut pracy w warunkach standardowych?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Monitor Anestezjologiczny 
Pytanie nr 8 dotyczy p.64
Czy  zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  monitor  pacjenta  posiadający  zasilanie  z 
wewnętrznych akumulatorów na 90 minut pracy w warunkach standardowych?
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9 dotyczy p. 67 i 68
Czy  zamawiający  zaakceptuje  wysokiej  klasy  monitor  pacjenta  umiejscowiony  na 
przegubowym ramieniu aparatu do znieczulania, dającym możliwość szybkiego odłączenia i 
ponownego podpięcia, posiadający kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej 12,1`` chłodzony 
za  pomocą  wentylatora?  Rozwiązanie  takie  jest  na  równi  funkcjonalne  a  jednocześnie 
gwarantuje łatwą obsługę i doskonałą widoczność parametrów funkcji życiowych i stanowi 
kompleksowe stanowisko do znieczulania?
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mierzone parametry 
Pytanie nr 10 dotyczy p. 70
Czy zamawiający dopuści monitor posiadający zakres analizy odcinka ST w zakresie od -9 do 
+9 mm z możliwością obserwacji trendów odcinka ST?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 11 dotyczy p. 71
Czy  zamawiający  zaakceptuje  zaawansowany  technologicznie  pomiar  saturacji  Datex-
Ohmeda?

Dotyczy Rozdziału III F oraz § 6 pkt. 2 Wzoru umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

Pytanie nr 1 
Czy zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:
„w przypadku awarii, wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 
max. 24 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia”, 
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na zapis:
„W przypadku awarii, wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu  
max. 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia.”
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy § 5 ust. 1 pkt. 3) Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ
Pytanie nr 1
Czy zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:
„1.  w  przypadku  nie  dotrzymania  terminu  wykonania  zamówienia  w  wysokości  0,2% 
wartości umowy za każdy dzień zwłoki,
2.  w  okresie  gwarancyjnym  za  niedotrzymanie  terminu  w  usunięciu  usterek  w  terminie 
uzgodnionym w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki,”
na zapis:
„1.  w  okresie  gwarancyjnym  za  niedotrzymanie  terminu  w  wykonania  zamówienia  w 
wysokości 0,2% wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki,
2.  w  okresie  gwarancyjnym  za  nie  dotrzymanie  terminu  w  usunięciu  usterek  w  terminie  
uzgodnionym w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki”.
na zapis:
„1. w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,2% wartości  
towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki,
2.  w  okresie  gwarancyjnym  za  nie  dotrzymanie  terminu  w  usunięciu  usterek  w  terminie  
uzgodnionym w  wysokości 0,2% wartości wadliwego towaru za każdy dzień zwłoki”.

Istniejący obecnie zapis w przypadku opóźnienia w dostawie lub usunięciu usterek powoduje 
naliczanie  kar  umownych  od  całej  wartości  umowy.  Biorąc  pod  uwagę,  że  w  ramach 
przedmiotu  umowy  występują  wyroby  w  dużej  ilości,  o  zróżnicowanym  charakterze  i 
wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia 
zawinienia strony.
Jest  to  tym  bardziej  niewłaściwe,  że  stan  techniczny  jednego  z  elementów  przedmiotu 
zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości.
Istniejący sposób naliczania  kar,  narusza więc proporcję  pomiędzy stopniem zawinienia  a 
wysokością  kar  oraz  zasadę  równości  stron  umowy.  Tym samym  wymaga  on  stosownej 
zmiany w tym zakresie.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Z-ca Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż Andrzej Domański
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