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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. 22.01.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/08/13 
 

WYJAŚNIENIE 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: 
pkt.  13  
Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 
maksymalnej 1,25 l.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2: 
pkt. 16 
Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny napęd respiratora? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3: 
pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuści regulację wyzwalacza przepływowego w zakresie min 0,5 -10 l/min?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ różnica wynosi ponad 15%. 
 
Pytanie nr 4: 
pkt. 27 
Czy Zamawiający dopuści PEEP w zakresie wyłączony, 4-30 cm H2O?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dolna wartość jest dwukrotnie większa od wymaganej. 
 
Pytanie nr 5: 
pkt. 37 
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów 
anestetycznych – ekonometr znieczulenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 6: 
pkt. 48 
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez prezentacji objętości minutowej przecieku na ekranie 
w formie cyfrowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 7: 
pkt. 55  
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z interaktywnym testem wymagającym współpracy 
użytkownika w trakcie testu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Monitor Pacjenta:  
 
Pytanie nr 8: 
pkt. 7.1 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny monitor bez stacji dokującej z multiplikatorem portów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9: 
pkt . 9.2  
Czy Zamawiający dopuści możliwość pomiaru 12 –u odprowadzeń EKG z 10 elektrod jako metodę 
bardziej dokładną? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 10: 
pkt. 9.4  
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości akcji serca +/-5% lub +/- 5 uderzeń na minutę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż wartość jest pięciokrotnie większa od wymaganej. 
 
Pytanie nr 11: 
pkt. 10.3  
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości oddechu : nie gorszą niż +/- 5% lub +/- 5 
oddechów na minutę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Dokładność dwukrotnie mniejsza od wymaganej. 
 
Pytanie nr 12: 
pkt. 11.2 
Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji  z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 cyfry? 
Odpowiedź: 
Nie. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13: 
pkt. 14.2 
Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia - 40  do 320 mmHg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 14: 
pkt 14.3 
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ciśnienia nie gorszą niż +/-2 mm Hg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Dokładność dwukrotnie gorsza od wymaganej. 
 
Pytanie nr 15: 
pkt.15.3 
Czy Zamawiający dopuści monitor bez automatycznego ustawienia granic alarmowych w odniesieniu do 
aktualnego stanu pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 16: 
pkt 16.2 
Czy Zamawiający dopuści prezentacje trendów z minimum 10 min albo z 60 min wraz z odpowiednimi 
krzywymi? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 17: 
pkt 18.3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy monitora o urządzenie wolnostojące do pomiaru ciągłego 
rzutu serca metodą PiCCO.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy: 
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty kopii zgłoszenia do Rejestru 
wyrobów medycznych oraz wykreślenie z  § 3 ust. 1 zapisów dotyczących zgłoszenia do rejestru wyrobów 
medycznych. 
W świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do 
obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w rozdziale I pkt. IX ppkt. 1.1. lit. c) żąda złożenia kopii zgłoszenia (powiadomienia) do 
Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i 
używania. 
Dokumenty wymienione w pkt 1 lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami 
Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, z 2010 r., poz. 679). 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. 
 
Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9  ust. 1 wzoru umowy na następujący: 
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu 
przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w 

wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od  wartości  brutto niedostarczonego w terminie 
towaru. 

b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit c) 
niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto wadliwego 
towaru 

c) z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Sprzedający –   w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1.”? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 20: 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikacje niniejszego zapisu na następujący: 
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy 
na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności 
leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez 
Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, 
Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne 
wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu 
na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie przedłuża 
termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 


