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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. 03.11.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/94/15 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do pomiaru 
ciśnienia krwawego z zamkniętym systemem do pobierania krwi. 
 

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: 
Załącznik nr 4 poz. 1 „Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 z pakietu i utworzenie nowego pakietu 1a, co 
umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2: 
Załącznik nr 4 poz. 1 „Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy” 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowe linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą z system 
przepłukiwania składającym się  ze skrzydełka + wypustki? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
Załącznik nr 4 poz. 1 „Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy” 
Czy Zamawiający dopuści czujniki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z oznaczeniem drenów 
za pomocą kolorowych naklejek, niebieskich koreczków oraz białych kraników? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: 
Załącznik nr 4 poz. 1 „Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy” 
Czy Zamawiający dopuści przetwornik nie zawierający wbudowanego  portu do testowania 
poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel sygnałowy/monitor. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 5: 
Załącznik nr 4 poz. 1 „Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią - pojedynczy” 
Bardzo prosimy Zamawiającego o podanie ile kabli Zamawiający będzie oczekiwał, aby firma 
dostarczyła oraz do jakich konkretnie monitorów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający posiada następujące monitory: 
- Dräger Infinity Delta – 38 sztuk 
- Dräger Infinity Gamma XL – 1 sztuka 
- Philips Intellivve MP70 – 1 sztuka 
- Philips XPER FLEX CARDIO – 1 sztuka 
- GM-GLAB II PLUS 64 – 1 sztuka. 
Ilości  kabli zostały podane w SIWZ. Jeżeli Zamawiający dokupi monitory to również kable zapewnia 
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oferent. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – 
pojedyncze: 

-  długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm)  
- biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (Air Stop – komora kroplowa 
z unikalnym, zatrzymującym powietrze filtrem z membraną 15µmw komorze kroplowej, który 
zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika  i pełni funkcje bariery blokującej 
dostęp powietrza) 
- częstotliwość własna przetwornika 200 Hz 
- błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do1,5% 
- odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników  
- system do przepłukiwania w postaci skrzydełek  
- prostolinijny przepływ przez przetwornik  
- połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, pinowe i wodoszczelne (chroniące przed 
zalaniem) 

Oferowane przez naszą firmę rozwiązania nie wymagają stosowania osobnych portów do testowania 
poprawności działania systemu – przetwornik posiada wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze 
stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) co absolutnie nie wymaga 
dodatkowych testów poprawności działania całej linii przez użytkownika. Ponadto cechuje je wysoka 
odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących.  
Zasada działania powyższych przetworników jest równoważna do opisanych w SIWZ a zgoda na 
zaoferowanie produktów naszej firmy umożliwia Szpitalowi wybór najatrakcyjniejszej oferty z większej 
liczby Wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 7: 
poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą o następującej specyfikacji: 
Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do 
bezpiecznego pobierania krwi SafeSet - pojedyncza linia ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 
12ml do odciągania krwi i portem bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed 
przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z 
materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, 
szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Biureta zabezpieczona filtrem. Dwa kraniki trójdrożne na 
linię. Długość linii ciśnieniowych 150 cm. Częstotliwość własna przetwornika >200, kompletnej linii 
>45. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie 
przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem; W zestawie wymienne żółte 
koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedyńczo. 
Do każdego zestawu dołączona jednorazowa nasadka na port bezigłowy, zabezpieczona koreczkiem, 
pakowana pojedynczo.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8: 
poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą o następującej specyfikacji: 
Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do 
bezpiecznego pobierania krwi SafeSet - podwójna linia ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 12ml 
do odciągania krwi i portem bezigłowym do poboru próbek. Strzykawka zabezpieczona przed 
przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatrzaskowe skrzydełka. Linia i jej elementy wykonane z 
materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, 
szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Biureta zabezpieczona filtrem. Dwa kraniki trójdrożne na linię. 
Długość linii ciśnieniowych 150 cm. Częstotliwość własna przetwornika >200, kompletnej linii >45. 
Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z 
kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem; W zestawie wymienne żółte koreczki i kolorowe 
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naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedyńczo. Do każdego 
zestawu dołączona jednorazowa nasadka na port bezigłowy, zabezpieczona koreczkiem, pakowana 
pojedynczo. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości wyrobów 
podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter maksymalny i Kupujący ma prawo 
zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen 
jednostkowych.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 10: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca 
zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności 
wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 
dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez 
Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 11: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: „w 
przypadku zwłoki  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu 
wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości brutto 
zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: 
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych 
zadań z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca bądź rozwiązania umowy przez 
Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 14 umowy) – w wysokości 10% wartości brutto nie 
zrealizowanej części umowy (wartości zadania) określonej w § 6 umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 

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

 
          Z poważaniem 

 
 


