
 

 

Dział Zamówień Publicznych                                                 Grodzisk Maz., dn. 04.11.2016  r. 
     SPSSZ - V/ 272 /2016 
 

                              
 

Wg rozdzielnika 
 

 
Dot. postępowania na  dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim . 
 (Nr procedury SPSSZ/43/D/2016) 

 
 
     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.  
 
1. W związku z dostawą sprzętu endoskopowego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 

wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy? 
Odpowiedź: Nie 

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym 
systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź: Nie 
3. Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace 

konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, 
na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź: Nie 
 

Pakiet II – Załącznik nr 6 – SIWZ 
 

1. Do punktu 26: Czy Zamawiający dopuści respirator z nowoczesnym trybem wentylacji na 
dwóch poziomach ciśnienia z gwarantowaną objętością zamiast modułu do pomiaru 
parametrów VO2, VCO2, EE oraz RQ? 

Odpowiedź: Nie. Pozostają zapisy SIWZ 
2. Do punktu 32: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wdechu od 

0,25 do 15 sekund? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych 
parametrów SIWZ 

3. Do punktu 37: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu narastania 
przepływu w sposób skokowy co 50ms w zakresie do 500ms? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych 
parametrów SIWZ 
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4. Do punktu 39: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulacje wykrywania 
oddechu własnego pacjenta w trybie przepływowym w zakresie 1-9 l/min? 

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ 
5. Do punktu 40: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację rozpoznawania 

oddechu własnego pacjenta w trybie ciśnieniowym w zakresie -0,25 do 10 cmH2O? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych 
parametrów SIWZ 

6. Do punktu 55: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar oporności płuc 
bazujący na średnim pomiarze oporów wdechowych i wydechowych w drogach oddechowych 
pacjenta mierzony podczas cyklu oddechowego? 

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr 1 dotyczące zapisów umowy, pakietu nr 1 oraz wymagań gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych (załącznik nr 8)  punkt 1 
Prosimy o potwierdzenie , że warunki gwarancji dotyczą usunięcia wad fabrycznych urządzenia a 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z winy Użytkownika na 
skutek postępowania nie zgodnie z instrukcją obsługi. 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 1 (załącznik nr 6 do SIWZ) punkt 24 
Prosimy o uszczegółowienie, czy Zamawiający wymaga podłączenia oferowanego procesora do 
stacji roboczej PC z oprogramowaniem endobase będącego na wyposażeniu szpitala, czy też 
Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej stacji roboczej z oprogramowaniem? 

Odpowiedź: Tak 
Pytania nr 3  dotyczy zapisów umowy, SIWZ pkt. III: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin 
dostawy liczony był od daty podpisania umowy i ze względu na skomplikowany proces logistyczny 
prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 28 dni od dany podpisania umowy? 

Odpowiedź: Pozostają zapisy SIWZ 
Pytanie nr 4 dotyczące zapisów SIWZ – pkt. VI podpunkt 4b:  
Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że mogą być to równie 
dokumenty Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie  danych z rejestru wyrobów medycznych 
Zgodnie z ar. 58 ustawy o wyrobach medycznych 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza 
Pytanie nr 5 dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy i SIWZ VI podpunkt 4b:  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  w pakiecie 1 drobnego wyposażenia oferowanego wózka 
(np. relingi, uchwyt) oraz stacji roboczej z oprogramowaniem (w przypadku dostarczenia), które  
nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23%  i tym samym  zrezygnuje z konieczności 
posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa VI podpunkt 4b: 
W przypadku wózka - dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe 
urządzenie tj. wózek 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 6  dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów gwarancyjnych (załącznik nr 8 do SIWZ) pkt. 5:  
Prosimy o dopuszczenie oferty bez otwartej platformy serwisowej, która nie wymaga kodów i 
licencji serwisowych. Oferowane urządzenie, posiada standardową gwarancje serwisową i 
autoryzowany serwis. 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 7  dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów gwarancyjnych (załącznik nr 8 do SIWZ) pkt. 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych? 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 8  dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów gwarancyjnych (załącznik nr 8 do SIWZ) pkt. 5: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych w przypadku 
awarii drobnych, a w  przypadku konieczności importu części zamiennych lub konieczności 
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naprawy urządzenia poza granicami kraju do 12 dni roboczych,  licząc od chwili dotarcia sprzętu do 
serwisu. Jednocześnie zapewniając na czas naprawy sprzęt zastępczy 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 9  dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów gwarancyjnych (załącznik nr 8 do SIWZ) pkt. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych? 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 10  dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów gwarancyjnych (załącznik nr 8 do SIWZ) pkt. 
10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu  na następujący: 
„Warunki wymiany podzespołow – liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu 
uprawniająca do wymiany podzespołu na nowe ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika” 
 
Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego 
użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po 
naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby 
naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 
(art. 5 KC i art. 3531 KC). 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 11  dotyczące pakietu 1 oraz zapisów umowy paragraf 7 ustęp 1 akapit czwarty: Czy w 
przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, 
Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych? 
W przypadku zgody prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie 

Odpowiedź: Tak 
Pytanie nr 12  dotyczące pakietu nr 1 oraz zapisów umowy paragraf 8 ustęp 2: Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź: Tak 
 

dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 19 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator, w którym wentylacja przy bezdechu jest 
objętościowo kontrolowana z regulowaną  częstością i objętością oddechową? Ułatwia to 
ustawianie bezpiecznych parametrów na wypadek bezdechu pacjenta. 

Odpowiedź: Nie. Pozostają zapisy SIWZ 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 26 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy wyposażony w Proporcjonalne wspomaganie oddechu 
spontanicznego typu PPS zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność 
wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych 
parametrów płuc - podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta 

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z SIWZ. 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 30 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator z zakresem regulacji od 2-120 l/min? 

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia SIWZ. 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 32 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator z zakresem regulacji 0,1 -10 sekund? 

Odpowiedź: Tak. 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 33 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator z bezpośrednim nastawianiem czasu wdechu 
i częstości oddechu, umożliwiający uzyskanie wymaganego zakresu czasu Plateau z podglądem 
rzeczywistego czasu Plateau? 

Odpowiedź: Tak, wg SIWZ. 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 54 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar podatności dynamicznej 
oparty na zaawansowanej analizie krzywych oddechowych, podający współczynnik korelacji 
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(pewności) prezentowanej wartości podatności zapewniający ciągły pomiar tego parametru bez 
konieczności dokonywania manewru pomiarowego?  
Respirator umożliwia jednocześnie dokonanie manewru i obliczenia podatności statycznej na 
podstawie prezentowanych pomiarów. 

Odpowiedź: Nie. 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 59 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar wdechowej wentylacji 
minutowej MVi, wydechowej wentylacji minutowej MVe, rzeczywistej wentylacji minutowej z 
uwzględnieniem przecieku MV, wentylacji minutowej przecieku MVprzeciek, bez prezentacji  
objętości przecieku w fazie wdechu oraz przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu 
PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności? 
Oferowane pomiary są znacznie bardziej przydatne w praktyce klinicznej od wymaganych w siwz, 
które są charakterystyczne dla respiratora jednego z producentów. Postawienie takich wymagań 
służy jedynie wyeliminowaniu wszystkich innych potencjalnych oferentów. 

Odpowiedź: Tak, wg SIWZ 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 60 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator oferujący pomiar wdechowej wentylacji 
minutowej MVi, wydechowej wentylacji minutowej MVe, rzeczywistej wentylacji minutowej z 
uwzględnieniem przecieku MV, wentylacji minutowej przecieku MVprzeciek, bez prezentacji  
objętości przecieku w fazie wdechu oraz przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu 
PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności? 
Oferowane pomiary są znacznie bardziej przydatne w praktyce klinicznej od wymaganych w siwz, 
które są charakterystyczne dla respiratora jednego z producentów. Postawienie takich wymagań 
służy jedynie wyeliminowaniu wszystkich innych potencjalnych oferentów. 

Odpowiedź: Tak, wg SIWZ 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 88 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator, w którym ponowne rozpoczęcie wentylacji 
wymaga świadomego potwierdzenia przez operatora? 

Odpowiedź: Tak, wg SIWZ 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 94 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator ustawiający wstępne parametry wentylacji na 
podstawie wzrostu pacjenta? Różnice płci nie mają według ostatnich wytycznych klinicznych 
istotnego wpływu na wartość parametrów wentylacji. 

Odpowiedź: Nie 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 96 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w wydechowy filtr 
przeciwbakteryjny bez pojemnika na skropliny, który pojemnik na skropliny ma wbudowany w 
zastawkę wydechową? Jednocześnie jest możliwa wentylacja bez filtra? 

Odpowiedź: Nie 
dot. zał. nr 6 do SIWZ- Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych z wyposażeniem, pkt 101 
Czy zamawiający dopuści respirator wyposażony w synchroniczny pneumatyczny nebulizator 
sterowany z pulpitu o MMAD powyżej < 4.0 pm 

Odpowiedź: Nie 
 
 

 
 
 
 
………………………….. 


