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Do wszystkich zainteresowanych 

Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/107/2010 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:

Pytanie nr 1 
dot. zał. nr 1 do siwz - pkt. 15, 16, 17
Czy zamawiający w aparacie klasy wysokiej będzie wymagać mocowania typu Selectatet, a 
zrezygnuje  z  dostarczenia  1  parownika  do  Sevofluoranu  i  1  parownika  do  Desfluoranu, 
podobnie do poprzedniego postępowania. 
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający w aparacie  wysokiej  klasy (pkt.  15 zał.  nr 1 do siwz) oczekuje uchwytu do 
przynajmniej  dwóch  parowników  mocowanych  jednocześnie  w  systemie  Dreager. 
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że rezygnuje z dostarczenia parownika do Sevofluranu z 
wlewem typu QF oraz adapterem do szybkiego opróżniania i mocowania selectacet (pkt. 16 
zał. nr 1 do siwz) oraz rezygnuje z parownika do Desfluluranu i mocowaniem Selectatec (pkt. 
17 zał. nr do siwa). 

Pytanie nr 2
dot. zał. nr 2 do siwz - pkt. 57. Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia aparatu 
do  znieczulania  wyposażonego  w  1  parownik  do  Sevofluoranu,  jak  był  w  poprzednim 
postępowaniu?     
Odpowiedź na pytanie nr 2
Tak. Zamawiający rezygnuje z dostarczenia parownika do Sevofluoranu z mocowaniem typu 
Selectacet i wlewem typu QF; na wyposażeniu adapter do szybkiego opróżniania parownika 
(ujęte pkt. 57 zał. nr 2 do siwz). Zamawiający jednocześnie informuje, że w poz. 54 zał. nr 2 
do  siwz  zamiast  uchwytu  do  zamontowania  parownika  w  systemie  Selectacet,  oczekuje 
uchwytu do zamontowania parownika w systemie Dreager.

  Z-ca Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż Andrzej Domański
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