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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 19.01.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/03/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie 3 
sztuk aparatów do znieczulania. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: 
umowa § 9 ust. 1 c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% wartości brutto umowy na 1% 
wartości brutto umowy w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądu technicznego w terminach 
wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) ? 
Uzasadnienie: wystąpienie powyższej przesłanki najczęściej spowodowane jest uzasadnioną przyczyną, za 
którą Wykonawca nie ponosi winy a wysokość kary jest niewspółmiernie wysoka do szkody jaką może 
ponieść Zamawiający w przypadku opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego. 
Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może prowadzić do niczym 
nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.  
Odpowiedz: 
Tak, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie nr 2: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 2 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści wymiary aparatu: 75 cm głębokości i 82,5 cm szerokości? Są to parametry 
nieznacznie różniące się od podanych w specyfikacji i nie wpływają na dopasowanie się produktu do 
ograniczonych przestrzeni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt.10 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia przez wytwórcę deklaracji kompatybilności oferowanego 
aparatu z monitorami Infinity Delta? Aparat do znieczulenia jest osobną jednostką od monitora i można 
używać do aparatu monitorów różnych producentów, nie wymaga to z punktu wymogów prawa deklaracji 
kompatybilności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 22 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z respiratorem o napędzie pneumatycznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 5: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 35 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie: wyłączone i  od 4 do 30 cm 
H2O? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 6: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 37 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści regulacje czasu Plateau wdechu w zakresie od 5 do 60% czasu wdechu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 58 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści uchwyt ze stacją dokującą, ale bez pamięci ustawień i multiplikatora portów 
oraz bez zasilacza do posiadanych przez szpital na blokach operacyjnych monitorów Infinity Delta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 8: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 59 (Pozycja A : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści moduł gazów anestetycznych, CO2 i N2O jak i zamocowanie modułu do 
monitora, bez podłączenia do stacji dokującej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 2 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy zamawiający dopuści większe wymiary aparatu: 75 cm głębokości i 82,5 cm szerokości? Są to 
parametry nieznacznie różniące się od podanych w specyfikacji i nie wpływają na dopasowanie się 
produktu do ograniczonych przestrzeni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 10: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 11 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia przez wytwórcę deklaracji kompatybilności oferowanego 
aparatu z monitorami Infinity Delta? Aparat do znieczulenia jest osobną jednostką od monitora i można 
używać do aparatu monitorów różnych producentów, nie wymaga to z punktu wymogów prawa deklaracji 
kompatybilności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 11: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 23 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z respiratorem o napędzie pneumatycznym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 12: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 36 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie: wyłączony i  od 4 do 30 cm 
H2O? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 13: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 38 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści regulacje czasu Plateau wdechu w zakresie od 5 do 60% czasu wdechu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 64 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
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Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie jest kompatybilny z monitorami serii Infinity Delta 
posiadanymi przez szpital na blokach operacyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 15: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 66 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści system zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora  
tylko przez sieć przesyłu danych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 82 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści system TruSignal, wyposażony w przewód interfejsowy i standardowy czujnik 
na palec? System jest równoważny z podanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17: 
Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 93 (Pozycja B : Aparat do znieczulania) 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany 
bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie bez możliwości podłączenia posiadanego 
modułu BIS systemu Infinity? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 18: 
SIWZ, rozdział II, pkt . 5 b) 
Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą 
połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę 
telefoniczną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 19: 
SIWZ, rozdział III (Wzór umowy) par. 9 ust. 1 pkt. D 
W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych 
przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia.  
W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający 
informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ. 

 
1) rozdział III, § 9 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 
„c) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądu technicznego w terminach wymaganych przez 

producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 2 
ust. 1” 

 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


