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Do:
postgpowanio o udzielenie
zumdw ienia p ub licznego
Wy konawcy

DOTYCZY:

przetargvnieograniczonego nr TP-231/1/PN1701201
wyposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

1

-

aparat do znieczulenia og6lnego

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wief publicznych,
I13, poz. 759 ze zm.), udzielam wyjaSniei nazadane pytania:

(tj.

-

22010 r. Dz. U. Nr

PYTANIE NR I
,,pkt. 7 Czy Zamawiajqcy dopuici aparat z wbudov,an),mi 3 gniazdami elektrycznymi 230V ?"

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR
,,pkt.

8l

2
Czy Zammuiajqcy dopuici aparat bez mo2liwoici rozbudowy o modul PgCO2?

"

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 3
,,pkt. 84 Czy Zamawiajqcy dopuici pomiar NMT za pomocq niewielkiego, niezale2nego urzqdzenia z mo2liwoiciq
wykorzystania na dowolnym stanowisku do znieczulania posiadanym przez Zamawiaiqcego? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 4 dotyczy projektu umowy $2 ust.4

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodg zmianq w/w zapisu na nastqpujqcy: ,,Minimalna liczba naprctw uprawniajqca do
wymiany elementu na nowy

-

3 naprawy tego elementu."?

"

ODPOWIEDZ
$2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ,,W przypadku 3-krotnej nqprqvy tego samego elementu wymiana tego elementu na

nowy"

PYTANIE NR 5 dotyczy projektu umowy $3 ust.3
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydlu2enie terminu realizacii na 7 dni od zlo2enia wniosku w terminie od
01.09.201t r. do 23.09.2011r.? Termin j dni jest wyjqtkowo kr6tki na przygotowanie oraz dostawq, szczeg6lnie jeSli
Kupujqcy ma siedzibq znacznie oddalonqod siedziby Sprzedawcy? "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 6 dotyczy projektu umowy $4 ust.l pkt.l

o kt6rym
,,Czy Zamawiajcqcy wyrazi zgodq na zmianqw/w zapisu na nastqpujqcy: ,,niezrealizowania umow w terminie,
"
j
zwloki"?
dzieit
ka2dy
za
czqici
umowy
niezrealizowanej
brutto
wartoici
w
0,2%
ust
wysokoici
w
mowa $3

ODPOWIEDZ
Nie.
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PYTANIE NR 7 dotyczy projektu umowy $4 ust.l pkt.3

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq w/w zapisu na nastqpujqcy: ,,odstqpienia od unrowy przez Kupuiclcego z
- w wysokoici l0'% wartoici brutto umowy"? "

przyczyn okreilonych w $5

ODPOWIEDZ

Nie.

PYTANIE NR 8 dotyczy projektu umowy $5 ust.2

,,Czy Zamm,uiajqcy wyrazi zgodq na zmianq w/w zapisu na nastqpujqcy: ,,opdinienie w dostawie przedmiotu umow))
powy2ej 30 dni."?"

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 9
,,PkL 36. Czy Zamawiajqcy dopuici aparat do znieczulenia z regulowanqplynnie lub skokowo pauzqwdechovlqw
trybie VCV w zakresie 0-60% i bez mo2liwoici pauzy wdechowej w trybie PCV? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR IO

,,Pkt. 81 Czy Zammt,iajqcy dopuici aparat do znieczulenia bez moiliwoici rozbudowy o modul pomiarowy PgCO2? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR I1
,,Pkt. 84 Czy Zamawiajqcy zaakceptuje oceng stopnia nviotczenia miqiniowego NMT niezaleinym ntonitorem, kt6ry
posiada dodatkowq funkcjq lokalizacji i blokady nerwu i mo2e byt wykorzystany przy kaidym stanowisku
anestezjologicznym? "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 12 ,,Monitor Pacjentu punkt 8I
Modut tonometrii PgCO2 WStQpuje tylko i wylqcznie w systemie Datex. Prosimy u dopuszczenie monitordw nie
posiadajqcych tego parametru co spowoduje moiliwoit zaoferowania wysokiej klasy aparat6w innego producenta ni2
Datex-Ohmeda".
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie dopuszcza monitora pacjenta bez modulu tonometrii PgCO2.

PYTANIE NR l3 ,,Ad pkt 5
Czy Zamawiajqcy dopuici aparat wyposa2ony w blat do pisania i.jednqszuJladq z organizerem, w kt6rei mo2na
przechowat wszystkie akcesoria u2Wane z aparatem? Zqdanie dw6ch szu/lad bez podania przybliionych chotby
wymaganych wymiar6w czy objqtoici jest doSt dziwne i ma prawdopodobnie na celu uniemo2liwienie zloienia ofert
Wykonawcom posiadajqcym w ofercie apqraty z jednqszufladq. Ponadto iloi6 szuflad nijak ma siq do ich poiemnoici
zdolnoici przechowqnia akcesori6w, a o to chyba powinno chodzit Zamawiaiqcemu."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 14,,4d 7
Czy Zamawiajqcy dopuici aparat z trzema gniazdami elektrycznymi, taka

urzqdzeir dodatkowych, a

itoit gniazd nie wplywa

iloit jest wystarczdiqca

do podlqczenia

na skutecznolt klinicznqurzqdzenia? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 15,/4d 9
Czy Zamawiajqcy wymagq uchwytfw do zamocowania butli rezerwowych o objqtaiciach, co naimniej I0L kaida?
ODPOWIEDZ

Zamawiajqcy dopuszcza uchwyty do zamocowania butli rezerwowych o, objEtoSciach, co najmni ej

PYTANIE NR 16 ."4d 19

"

l0L kalda.

Wnosimy o rezygnacjq z wymogu w punkcie t 9 tabeli SIWZ. Zapis jest nieprecyzyjny, nie informuie czy nale|y
uwzglqdnit objqtoit miecha i objqtoit przestrzeni pomiqdzy miechem i kloszem, nie informuje czy nale2y uwzglqdnit
objetoic worka do wentylacji rqcznej, nie informuje dla jakich rur oddechowych ma byi zmierzona obiqtoit itd., takie
sformulowanie pozwala na dowolnoil interpretacji i nie mo1e byt wymogiem? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy nie zrezygnuje z wymogu w punkcie 19 tabeli SIWZ.
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i

PYTANIE NR 17 ,Ad 24
Czy Zamawiajcpy dopuici lozwiqzanie, w kt6rym zbiorniki absorbera wymieniane w czasie pracy aparatu bpdcl
jednorazowego uiytku z Wmaganq objqtoiciq co najmniej l.2l? Takie rozwiqzanie zabezpieczy personel przed
kontaktem z wapnem sodowanymw czasie pracy, a jednoczeSnie zapewni ciqgloSt pracy urzqdzenia."

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

18 .*4d 28
Czy Zamawiajqcy bqdzie wymagal trybu wentylacji synchronizowanej, idealnej podczas wybudzania pacienta, u

kt1rego pojawia siq wlasny oddech?

"

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza tryb wentylacji synchronizowanej, idealnej podczas wybudzania pacjenta, u kt6rego pojawia
sig wlasny oddech.

PYTANIE NR 19 ,r'4d 37
Czy Zamawiajqcy majqc na uwadze ergonomiq pracy dopuici qparat z alarmami niskiej i wysokiej objptoici minutowei,
bez qlarmu niskiej objqtoici oddechowej? Sqto to2same alarmy niosqce identycznq informacjq klinicznq dla obslugi,
kt6r e w star szy ch r ozw i qz an iach kons trukcyj nych wystqpui qj ednocz eSnie. "
ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 20 .Ad 40
Czy Zamawiajqcy dopuici realizacje alarmu czqstoici oddechowej w monitorzefunkcji zyciowych, kt6ry jest przecie2
elementem stanowiska do znieczulania? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR2I .-4d 44
Czy Zamawiajqcy wymaga, aby pomiar tlenu w aparacie byl realizowany przez czuinik nie zuzywalny, niepodlegaiqcy
okresowej wymianie przez personel? Pozwoli to na zmniejszenie koszt6w eksploatacji urzqdzenia. "

ODPOWIEDZ
Zamawialqcy dopuszcza, aby pomiar tlenu w aparacie byl realizowany przez czujnik nie zuLywalny, niepodlegajqcy
okresowej wymianie przez personel.

PYTANIE NR 22 ,/4d 44

Czy Zamawiajqcy wymaga, aby pomiar gaz6w anestetycznych byl realizowqny w aparacie do znieczulania? Jest to

rozwiqzanie ekonomiczne i ergonomiczne. "

ODPOWIEDZ
Zamawiaj4cy dopuszcza, aby pomiar gaz6w anestetycznych byl realizowany w aparacie do znieczulania.

YREKTOR

la Wojew6dzkiego w Koszalinie
lek. med. Andrzel Kondaszewski
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