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SPZOZ/SAN/ZP/204/2013                                                  Sanok, dnia 27.08.2013r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/47/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok. 
 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  dot  zad.2 pkt 2 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w kolorowy ekran LCD o 
przekątnej 6,5” i rozdzielczości 640x480 pikseli? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 2  dot  zad.2 pkt 6 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy wykorzystujący 
rektalinearną (prostokątną) dwufazową falę defibrylacyjną ZOLL RLB, z zakresem wyboru energii od 1 do  200 
J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
 
* Pytanie nr 3  dot  zad.2 pkt 7 
Czy Zamawiający dopuści niskoenergetyczny defibrylator dwufazowy marki ZOLL z czasem ładowania do 
pierwszego zalecanego poziomu energii defibrylacji do 5 sekund, przy czym czas ładowania do energii 
maksymalnej 200 J nie przekracza 7 sekund? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
* Pytanie nr 4  dot  zad.2 pkt 10 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie 50 do 200J? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 5  dot  zad.2 pkt 11 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z programowaniem przez użytkownika wartości energii dla 1, 2, 3 
defibrylacji z energią do 200 J ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 6  dot  zad.2 pkt 13 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający bezpieczne rozładowanie energii poprzez zmianę 
poziomu energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz płycie czołowej aparatu ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 7  dot  zad.2pkt 19 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji przezskórnej w technologii ZOLL 
NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 8  dot  zad.2 pkt 23 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z możliwością wydruku w czasie rzeczywistym 
2 krzywych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 



SPZOZ/SAN/ZP/204/2013                                         Strona 2 z 4 

* Pytanie nr 9  dot  zad.2 pkt 30 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający 240 minut monitorowania lub 100 defibrylacji z 
maksymalną energią przy zasilaniu akumulatorowym, wyposażony w wysokowydajny akumulator litowo-
jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności nie przekracza 4 godzin ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 10  dot  zad.2 pkt 33 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z manualną i automatyczną regulacją wzmocnienia sygnału EKG na 5 
poziomach w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 11  dot  zad.2 pkt 34 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy bez funkcji monitorowania respiracji? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 12  dot  zad.2 pkt 37 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy o wadze 6,9 kg z akumulatorem i łyżkami? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 13  dot  zad.2 
Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania defibrylatora z funkcją monitorowania częstości i głębokości 
uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ale dopuszcza. 
 
* Pytanie nr 14  dot  zad.2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie energii w trybie AED od 150 do 360J? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 15  dot  zad.2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który wykonuje autotest nie wymagający włączania 
urządzenia zgodnie z ustawieniami fabrycznymi bez możliwości programowania go? Test ten wykonywany jest 
dobowo. Ponadto urządzenie przeprowadza autotest przy każdym uruchomieniu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 16  dot  zad.2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna od 30 do 300 uderzeń/minutę? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 17  dot  zad.2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości pomiaru respiracji? Do 
tego typu zabiegów służą inne wyspecjalizowane urządzenia, typu kardiomonitory. Podstawowym zadanie 
defibrylatora jest bezpośrednie ratowanie życia. Toteż wymaganie parametru pomiaru respiracji nie znajduje 
uzasadnienie od strony praktycznej i stanowi jedynie sztuczną blokadę parametrów innych czołowych 
producentów. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 18  dot  zad.2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego waga wraz z oprzyrządowaniem nie przekracza 
8,85 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 19  dot  zad.1 pkt 8 
Czy Zamawiający dopuści zapis 3 programowalne przyciski endoskopowe? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 20  dot  zad.1 pkt 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie w komplecie z videokolonoskopem własnego kompatybilnego 
procesora obrazu w systemie HD? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 21  dot  zał. nr 6 do SIWZ pkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie istniejącego zapisu następującym: 
„ Czas reakcji serwisu od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji 
przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) – 5 dni roboczych”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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* Pytanie nr 22  dot  zał. nr 6 do SIWZ pkt 3 i 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia oraz 
granicznego czasu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 23  dot  zał. nr 6 do SIWZ pkt 5 
Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu; 
„Minimalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego, istotnego podzespołu/elementu powodująca wymianę 
podzespołu/elementu na nowy – 3 naprawy”. 
Odpowiedź: Zgodnie z  SIWZ. 

* Pytanie nr 24  dot  zał. nr 6 do SIWZ pkt 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenie zastępczego o zbliżonych parametrach i 
funkcjonalności podczas serwisowania sprzętu medycznego trwającego dłużej niż 5 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 25  dot  zał. nr 6 do SIWZ pkt 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usług serwisowych w autoryzowanym serwisie Wykonawcy 
(dostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt 
Wykonawcy) 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 26  dot  zał. nr 6 do SIWZ pkt 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„  Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające 
jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy po 5 naprawach tego 
samego istotnego elementu”.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 27  dot  zał. nr 6 do SIWZ serwis  pogwarancyjny pkt 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 28  dot  proj. umowy §3 ust.2 i 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%? 
Jednocześnie wnioskujemy o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na czas 
naprawy urządzenia zastępczego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

* Pytanie nr 29  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 

* Pytanie nr 30 dot. zad nr 1 
Prosimy o dopuszczenie videokolonoskopu o średnicy zewnętrznej końcówki i sondy 13,2mm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 31 
Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 
Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. 

* Pytanie nr 32 dot. SIWZ rozdz. XII ust. 1 pkt. e 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie załączanie do oferty parafowanego wzoru umowy, ponieważ w 
formularzu oferty Wykonawca akceptuje wzór umowy i zobowiązuje się do jej podpisania na opisanych w SIWZ 
warunkach? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 33 dot. SIWZ rozdz. XXV ust. 1 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zmian umowy w zakresie zmiany cen brutto przy ustawowej 
zmianie stawki VAT 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 34 dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy § 3 ust. 2 i 3 
Czy w przypadku, kiedy Wykonawca na czas opóźnionej dostawy / naprawy zapewni sprzęt zastępczy o 
porównywalnych parametrach, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 35 dot. wzoru umowy § 3 ust. 4 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od zapisu w przypadku Zapewnienia sprzętu zastępczego, który 
zagwarantuje ciągłość pracy Szpitala. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

* Pytanie nr 36 dot. gwarancja zad.1 pkt 2 
Zwracamy się z uprzejma prośbą, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych, tj. w ciągu 24 godzin 
w dni robocze. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 37 dot. gwarancja zad.1 pkt 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla zadania 1 czas oczekiwana na usunięcie uszkodzenia wynosił do 5 dni 
roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku 
awarii wymagających naprawy poza Polską (przy zapewnieniu sprzętu zastępczego)? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 38 dot. gwarancja zad.1 pkt 5 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o doprecyzowanie zapisu w sposób następujący: „Minimalna liczba napraw 
gwarancyjnych powodująca wymianę elementu lub podzespołu na nowy” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 39 dot. gwarancja zad.1 pkt 7 
Zwracamy się z uprzejma prośbą, aby czas dostarczenia urządzenia zastępczego liczony był w dniach roboczych, 
tj. w ciągu 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 40 dot. serwis pogwarancyjny zad.1 pkt 1 
Zwracamy się z uprzejma prośbą, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych, tj. w ciągu 48 godzin 
w dni robocze. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

* Pytanie nr 41 dot. serwis pogwarancyjny zad.1 pkt 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu (dostępu) części zamiennych do lat 8? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

UWAGA!!!  
 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany 
przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 
cenowym przedmiotu zamówienia. 


