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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2015 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę   sprzętu medycznego    dla   SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

Zadanie 4 – Kardiomonitor na podstawie - wózku jezdnym

Pytanie nr 1  - dot. Ad. pkt. 4 :  
1).  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach 360 x 273 x 122 mm?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 
2).  dot. Ad. „Pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego” pkt.1 : 
Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  z  dostępnymi  interwałami  automatycznego 
pomiaru: 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 minut oraz 1, 1.5, 2, 3, 4, 8 godzin?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

dotyczy:  Dostawa kardiomonitora na podstawie jezdnej 

Pytanie nr 2  - dot. – pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem z sieci i z 
wbudowanego akumulatora przez 1,5 godz?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 3   - dot. – pkt. 1 (Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego) 
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  kardiomonitor  z  interwałami 
automatycznego pomiaru:1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240 i 480 ?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 4  - dot. – pkt. 3 (Inne)  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z gotowością do pracy 
w czasie 38 sekund od momentu włączenia kardiomonitora?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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dotyczy: Dostawa kardiotokografu
 

Pytanie nr 5 – dot. pkt. 4    
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiotokograf  o wadze urządzenia 
3,6 kg?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6  - dot.  pkt. 8 
Czy Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  kardiotokograf   z  częstotliwością 
pracy głowicy Cardio 2 MHz?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7  - dot.  pkt. 11  
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  kardiotokograf  z  natężeniem  fali 
ultradźwiękowej dla przetwornika równej 20 mw/cm2?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator o wadze 8 kg?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator z akumulatorem zapewniającym pracę urządzenia do 3 
godzin?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10  - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator z wyświetlaniem na ekranie następujących parametrów 
pomiarowych:
- objętość oddechowa VT
- wentylacja minutowa VEmin
- ciśnienie w drogach oddechowych Paw
- ilość oddechów
- ciśnienie PEEP
Krzywych pomiarowych: ciśnienia, przepływu oraz objętości, 
Listy ustawień parametrów: ciśnienie wdechowe, częstość oddechów, ciśnienie PEEP, 
stężenie tlenu 
Oraz z możliwością szybkiego podglądu bardziej szczegółowych danych pomiarowych?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11  - dot.   zadania nr 1 Respirator   
Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością podłączenia integralnego modułu SpO2 
oraz EtCO2, bez możliwości podłączenia opcji przywoływania pielęgniarki?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 12   - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator z dostępnymi trybami wentylacji:
- V-ACV wentylacja sterowana objętością 
- V-SIMV synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona 
- P-ACV wentylacja sterowana ciśnieniem
- P-SIMV synchroniczna przerywana wentylacja wymuszona 
- PRVC tryb  wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową objętością oddechową 
- AUTO tryb umożliwiający szybki start wentylacji sterowanej objętością lub ciśnieniem na 
podstawie PBW (przewidywana masa ciała)
- wentylacja spontaniczna 
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13   - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator z czasem trwania wdechu: 0,3 – 4 sek?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14  - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji RAMP?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15   - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością zastosowania triggera wydechowego w 
zakresie 10% - 80%?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 - dot. zadania nr 1 Respirator 
Czy  Zamawiający  dopuści  respirator  bez  oprogramowania  umożliwiającego  transfer  i 
gromadzenie danych?
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  17 - dot. zadania nr 4 Kardiomonitor 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,1 kg?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 18  - dot. zadania nr 4 Kardiomonitor  
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dostępnymi interwałami automatycznego pomiaru 
ciśnienia nieinwazyjnego: 1 min., 3 min., 5 min., 10 min., 15 min., 30 min., 45 min., 1 godz., 
2 godz., 3 godz., 5 godz., 8 godz.?
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 19 - dot. zad. 3 – kardiomonitor -   parametr/warunek pkt 4.  
Czy  zamawiają  dopuści  do  postępowania  wysokiej  jakości  kardiomonitor  o  wymiarach 
315x145x270mm +/- 5mm? Oferowany przez naszą firmę kardiomonitor nieznacznie różni 
się wymiarem, kubatura samego urządzenia różni się jedynie o 3%. Dlatego zwracam się do 
Zamawiającego, aby dopuścił do postępowania oferowany przez naszą firmę kardiomonitor. 
W obecnym zapisie Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego tylko jednego 
producenta  kardiomonitorów  o  ściśle  zdefiniowanym  zakresie  pomiarowym,  co  jest 
niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.
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Pytanie nr 20   - dot. zad. 3 – kardiomonitor -   parametr/warunek pkt 5.  
Czy  zamawiają  dopuści  do  postępowania  wysokiej  jakości  kardiomonitor  o  wymiarach 
315x145x270mm  +/-  5mm  i  masie  4,1kg  +/-  0,1kg?  Oferowany  przez  naszą  firmę 
kardiomonitor  nieznacznie  różni  się  masą,  dlatego  zwracam  się  do  Zamawiającego,  aby 
dopuścił do postępowania oferowany przez naszą firmę kardiomonitor. W obecnym zapisie 
Zamawiający  dopuszcza  do  postępowania  przetargowego  tylko  jednego  producenta 
kardiomonitorów  o  ściśle  zdefiniowanej  masie,  co  jest  niezgodnie  z  Prawem  Zamówień 
Publicznych. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

Pytanie nr 21 - dot. . zad. 3 – kardiomonitor -   pomiar ciśnienia nieinwazyjnego pkt 1.  
Czy  zamawiają  dopuści  do  postępowania  wysokiej  jakości  kardiomonitor  o  wymiarach 
315x145x270mm  +/-  5mm  dokonując  automatyczny  pomiar  w  zakresie  1-480min?  W 
obecnym  zapisie  Zamawiający  dopuszcza  do  postępowania  przetargowego  tylko  jednego 
producenta  kardiomonitorów  o  ściśle  zdefiniowanym  parametrach  technicznych,  co  jest 
niezgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 22 - dot.   Zadania nr 3 - kardiotokograf   
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
kardiotokografów (nr sprawy SPZOZ/PN/07/2015) prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający 
będzie wymagał, aby oferowane aparaty KTG posiadały analizę zapisu KTG wg kryteriów G. 
Dawesa  i  C.  Redmana  czy  dopuści  aparaty  KTG  starej  generacji  nieposiadające 
automatycznej analizy zapisu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 23 - dot.   dotyczy Zadania nr 3 – kardiotokograf  
W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
kardiotokografów (nr sprawy SPZOZ/PN/07/2015) prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający 
będzie wymagał aby dostarczony aparat miał możliwość współpracy z co najmniej dwoma 
systemami  nadzoru  okołoporodowego  renomowanych  producentów  (m.  in.  Philips, 
Huntleigh, Edan)?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.   

Pytanie nr 24 - dot.   Zadania nr 3 - kardiotokograf , pkt. 3  
Czy zamawiający  dopuści  aparat  KTG z uchylnym  ekranem LCD o wielkości  min.  5,6’’ 
i zakresem monitorowania  akcji  serca  50-240  BPM  z  możliwością  wyświetlania  zapisów 
Cardio i TOCO zarówno w postaci linii trendu jak i w postaci numerycznej?
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.   

Pytanie nr 25  - dot.   Zadania nr 3 - kardiotokograf , pkt. 4  
Czy zamawiający  dopuści  aparat  KTG z uchylnym  wyświetlaczem min.  5,6’’  i  zakresem 
monitorowania  akcji  serca  50-240  BPM  o  wadze  około  3,5kg?  Ciężar  aparatu  nie  ma 
znaczenia  klinicznego  a  większa  waga  świadczy  o wyższej  jakości  wykorzystanych 
materiałów i rozbudowanych funkcjach aparatu takich jak: większy wyświetlacz czy bardziej 
pojemny akumulator.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

]
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Pytanie nr 26 - dot.   Zadania nr 3 - kardiotokograf , pkt. 12  
Czy zamawiający  dopuści  aparat  KTG z uchylnym  wyświetlaczem min.  5,6’’  i  zakresem 
monitorowania  akcji  serca 50-240 BPM z wbudowanym zasilaczem wewnętrznym 230V? 
Wbudowany zasilacz wewnętrzny jest wygodniejszy w użytkowaniu gdyż wymaga
podłączenia  jedynie  standardowego  przewodu  zasilającego  a  ponadto  długość  takiego 
przewodu  można  dobrać  odpowiednio  do  wymagań,  np.  można  podłączyć  odpowiednio 
dłuższy przewód gdy gniazda zasilania znajdują się w trudno dostępnych miejscach. Zasilacze 
zewnętrzne  podłączane  do  urządzenia   powodują  utrudnienie  w  przypadku  przenoszenia 
aparatu między salami i pacjentkami.
Odpowiedź: Zamawiający   podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić 
zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

 

 Z poważaniem 
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