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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. 31.10.2012 r. 

znak sprawy: ZP/220/73/12 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 2  
 

 
 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: 

Ad Pozycja A Centralny system monitorowania na OIT Lp 3 

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, na jakim obszarze ma działać system telemetrii? Informacja ta jest 

niezbędna do zaplanowania odpowiedniej sieci bezprzewodowej na tym obszarze. Prosimy jednocześnie o 

udostępnienie planów budynku, obejmujących ten obszar, a także wyznaczenie terminu wizji lokalnej, co 

umożliwi wycenę takiego rozwiązania. 

Odpowiedź: 

System telemetrii będzie zlokalizowany w Klinice Kardiochirurgii. Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniu 

07.11.2012 r. Plany budynku zostaną przekazane podczas wizji lokalnej.   

 

Pytanie nr 2: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści 24 miesięczną gwarancję? Wymagane 36 miesięcy 

gwarancji wyraźnie podwyższa cenę zakupu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgody na zmianę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji. 

 

Pytanie nr 3: 

Ad Pozycja A Centralny system monitorowania na OIT Lp. 3 

Ad Pozycja A Monitory na blok operacyjny Lp. 6 

Ad Pozycja A Monitory na salę wybudzeń Lp. 4 

Ad Pozycja B Lp. 76 

 

Zamawiający w w/w punktach wymaga uchwytów do zamontowania monitorów. Uprzejmie prosimy o podanie 

rodzaju kolumn posiadanych przez Zamawiającego i umożliwienie wizji lokalnej w celu doboru odpowiednich 

uchwytów do posiadanych przez Zamawiającego kolumn.  

Odpowiedź: 

Rodzaje kolumn: MOVITA, PONTA. Zamawiający wyznacza wizję lokalną w dniu 07.11.2012 r.    

 

Pytanie nr 4: 

Pkt V siwz termin wykonania zamówienia  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy co najmniej do 42 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy, sprowadzony 

od zagranicznego producenta. Wymagany przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki, żeby zamówienie 

złożone zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego zostało poprawnie zrealizowane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pozycja A: Parametry wymagane dotyczące 16 monitorów parametrów życiowych, modułowych wraz z 2 

centralami dla Kliniki Kardiochirurgii 

Wymagania dotyczące centralnego systemu monitorowania na OIT i blok operacyjny 

 

Pytanie nr 5: 

Ad. pkt 5 Proszę o odstąpienie od wymogu: ,,Możliwość włączenia oferowanego systemu centralnego 

monitorowania w system takiego podglądu działającego w szpitalu na oddziale intensywnej terapii’’. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 



 

 2 

 

Pytanie nr 6: 

Ad. pkt 10 Czy Zamawiający uzna za wystarczające by oferowany system monitorowania posiadał pamięć 

zdarzeń stanów krytycznych o pojemności: 150 alarmów/pasków zapisu, maks. 4 krzywe na zapis? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Wymagania dotyczące monitorów na oddziale intensywnej terapii – 7 szt. 

 

Pytanie nr 7: 

Ad. pkt. 15 Określony w pkt. 15 wymóg spełnia jedynie producent monitorów Infinity tzn. firma Dreger. 

Ponieważ taki zapis uniemożliwia innym oferentom złożenie konkurencyjnej oferty proszę o odstąpienie od 

wymogu zapisanego w pkt. 15. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Realizowany zakup jest kolejnym etapem wyposażania Klinik 

Kardiochirurgii i Kardiologii. Z tego faktu wynika konieczność zachowania kompatybilności z posiadanym 

sprzętem przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 8: 

Ad. pkt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor był wyposażony w element 

transportowy posiadający własny ekran o przekątnej 3,5 cali  oraz posiadający pamięć trendów  o pojemności 8 

godz. w czasie transportu pacjenta, natomiast w przypadku monitorowania stacjonarnego pamięć trendów ma 

pojemność do 120 godz.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Różnice parametrów przekraczają 30% wartości wymaganej. 

 

Pytanie nr 9: 

Ad. pkt. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor spełniał wymóg określony w pkt. 18 

wyłącznie trybie pracy stacjonarnym? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 10: 

Ad. pkt. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor posiadał ekran o przekątnej 19 cali? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Pytanie nr 11: 

Ad. pkt. 27 Czy Zamawiający uzna za wystarczające by zasilanie akumulatorowe, wystarczające na 

monitorowania w ciągu 3 godz. posiadał element transportowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 12: 

Ad. pkt. 39 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor posiadał pomiar SPO2 w 

równoważnej technologii Philips  FAST SPO2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Wymagania dotyczące monitorów na blok operacyjny – 3 szt. 

 

Pytanie nr 13: 

Ad. pkt. 3 Określony w pkt. 3 wymóg spełnia jedynie producent monitorów Infinity tzn. firma Dreger. Ponieważ 

taki zapis uniemożliwia innym oferentom złożenie konkurencyjnej oferty proszę o odstąpienie od wymogu 

zapisanego w pkt. 3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Realizowany zakup jest kolejnym etapem wyposażania Klinik 

Kardiochirurgii i Kardiologii. Z tego faktu wynika konieczność zachowania kompatybilności z posiadanym 
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sprzętem przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 14: 

Ad. pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor był wyposażony w element 

transportowy posiadający własny ekran o przekątnej 3,5 cali  oraz posiadający pamięć trendów  o pojemności 8 

godz. w czasie transportu pacjenta, natomiast w przypadku monitorowania stacjonarnego pamięć trendów ma 

pojemność do 120 godz.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Różnice parametrów przekraczają 30% wartości wymaganej. 

 

Pytanie nr 15: 

Ad. pkt. 14 Czy Zamawiający uzna za wystarczające by zasilanie akumulatorowe, wystarczające na 

monitorowania w ciągu 3 godz. posiadał element transportowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie nr 16: 
Ad. pkt. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor posiadał pomiar SPO2 w 

równoważnej technologii Philips  FAST SPO2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Wymagania dotyczące centralnego systemu monitorowania na salę wybudzeń 

 

Pytanie nr 17:  

Ad. pkt 7  Czy Zamawiający uzna za wystarczające by oferowany system monitorowania posiadał pamięć 

zdarzeń stanów krytycznych o pojemności: 150 alarmów/pasków zapisu, maks. 4 krzywe na zapis? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Wymagania dotyczące monitorów na salę wybudzeń – 6 szt. 

 

Pytanie nr 18: 

Ad. pkt. 2 Określony w pkt. 3 wymóg spełnia jedynie producent monitorów Infinity tzn. firma Dreger. Ponieważ 

taki zapis uniemożliwia innym oferentom złożenie konkurencyjnej oferty proszę o odstąpienie od wymogu 

zapisanego w pkt. 2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Realizowany zakup jest kolejnym etapem wyposażania Klinik 

Kardiochirurgii i Kardiologii. Z tego faktu wynika konieczność zachowania kompatybilności z posiadanym 

sprzętem przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 19: 

Ad. pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor był wyposażony w element 

transportowy posiadający własny ekran o przekątnej 3,5 cali  oraz posiadający pamięć trendów o pojemności 8 

godz. w czasie transportu pacjenta, natomiast w przypadku monitorowania stacjonarnego pamięć trendów ma 

pojemność do 120 godz.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Różnice parametrów przekraczają 30% wartości wymaganej. 

 

Pytanie nr 20: 

Ad. pkt. 13 Czy Zamawiający uzna za wystarczające by zasilanie akumulatorowe, wystarczające na 

monitorowania w ciągu 3 godz. posiadał element transportowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

Pytanie nr 21: 

Ad. pkt. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor posiadał pomiar SPO2 w 

równoważnej technologii Philips  FAST SPO2? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pozycja B: 6 monitorów parametrów życiowych, modułowych wraz z centralą dla Kliniki Kardiologii 

Wymagania dotyczące centralnego systemu monitorowania 

 

Pytanie nr 22: 

Ad. pkt 70  Czy Zamawiający uzna za wystarczające by oferowany system monitorowania posiadał pamięć 

zdarzeń stanów krytycznych o pojemności: 150 alarmów/pasków zapisu, maks. 4 krzywe na zapis? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

Pytanie nr 23: 

Ad. pkt. 75 Określony w pkt. 3 wymóg spełnia jedynie producent monitorów Infinity tzn. firma Dreger. 

Ponieważ taki zapis uniemożliwia innym oferentom złożenie konkurencyjnej oferty proszę o odstąpienie od 

wymogu zapisanego w pkt. 75. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Realizowany zakup jest kolejnym etapem wyposażania Klinik 

Kardiochirurgii i Kardiologii. Z tego faktu wynika konieczność zachowania kompatybilności z posiadanym 

sprzętem przez Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 24: 

Ad. pkt. 85 Czy Zamawiający uzna za wystarczające by zasilanie akumulatorowe, wystarczające na 

monitorowania w ciągu 3 godz. posiadał element transportowy? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 25: 

Ad. pkt. 95 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany Kardiomonitor posiadał pomiar SPO2 w 

równoważnej technologii Philips  FAST SPO2? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ pkt. 6 i w to miejsce wprowadza pkt. 6 w następującym 

brzmieniu: 

„6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt na okres minimum 24 

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących warunkach:….” 

 

2. Zamawiający wykreśla w rozdziale III SIWZ (wzór umowy) § 6 ustęp 1 i w to miejsce wprowadza § 6 

ustęp 1 w następującym brzmieniu: 

„1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzęt na okres ……….. (nie krótszy niż 24 miesiące) od daty podpisania 

protokołu odbioru sprzętu na następujących warunkach:...” 

 

3.  Zamawiający wykreśla w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zdanie 

„Oświadczamy, iż na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres ……….. (minimum 36 miesięcy)  od 

daty podpisania protokołu odbioru. (MIEJSCE WYKROPKOWANE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 

WYPEŁNIĆ)!!!” 

i w to miejsce wprowadza zdanie w następującym brzmieniu: 

„Oświadczamy, iż na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji na okres ……….. (minimum 24 miesięcy)  od daty 

podpisania protokołu odbioru. (MIEJSCE WYKROPKOWANE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 

WYPEŁNIĆ)!!!” 

 

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 

 

 


