Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu
operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka
specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 1 SIWZ – APARAT DO ZNIECZULENIA Z
RESPIRATOREM ANESTETYCZNYM
Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 1
Czy aparat do znieczulania ma być wyposażony w parownik do sevofluranu?
TAK
Pytanie nr 2 ad lp. 4
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania dla dzieci i dorosłych na podstawie
jezdnej bez możliwości znieczulania noworodków i nie tego samego producenta, co
kolumna anestezjologiczna?
TAK
Pytanie nr 3 ad lp. 12
Czy Zamawiający dopuści stanowisko z układem oddechowym okrężnym do wentylacji
o niskiej podatności bez podgrzewania?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie nr 4 ad lp. 18
Czy Zamawiający dopuści stanowisko bez osobnego wyjścia na układy półotwarte?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie nr 5 ad lp. 28, 29, 30 i 31
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez trybów opisanych w punktach 28,
29 i 30 oraz bez możliwości rozbudowy o tryb opisany w punkcie 31?
TAK
Pytanie nr 6 ad lp. 33, 34, 37, 41, 43
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z regulacją częstości oddechu w
zakresie 4-60 1/min (lp. 33), regulacją objętości oddechowej 20-1400 w trybie
objętościowym (lp. 34), z regulacją czasu Plateau wdechu w zakresie 0-50% czasu
wdechu (lp. 37), z alarmem braku zasilania w tlen (lp. 41) oraz bez prezentacji ciągłej
kalkulacji zużycia środków i gazów anestetycznych (lp. 43)?
TAK
Pytanie nr 7 ad lp. 52, 53, 54, 55
Czy Zamawiający dopuści pomiar i obrazowanie kapnografi, kapnometri, stężenia
lotnych anestetyków z paramagnetycznym pomiarem tlenu bez automatycznej ich
detekcji oraz z analizą MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta bez automatycznej
aktywacji i bez automatycznego dostosowania się dolnej granicy alarmowej xMAC do
poziomu podawanego znieczulenia w monitorze pacjenta?
TAK
Pytanie nr 8 ad lp. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z 6,5” kolorowym ekranem z
prezentacją parametrów opisanych w punktach 57 i 58 bez prezentacji pętli (lp. 59),
trendów (lp. 60) oraz parametrów opisanych w punktach 61, 62 i 63 z testem kontrolnym
wymagającym ingerencji użytkownika?

TAK
Pytanie nr 9 ad lp. 71, 84, 86
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta kompatybilny z monitorami systemu Infinity
Delta (lp. 71) bez wyposażenia dla noworodków opisanego w punktach 84 (przewód i
elektrody noworodkowe), 86 (czujnik Y) oraz 87 (30 jednorazowych mankietów dla
noworodków)?
TAK
Pytanie nr 10 ad lp. 98
Czy Zamawiający dopuści stanowisko z możliwością rozbudowy o połączenie monitora
pacjenta z aparatem do znieczulania i prezentacji na monitorze pacjenta podstawowych
parametrów znieczulania typu częstość oddechów f, VTexp, MV?
TAK
PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 7 SIWZ – DEFIBRYLATOR
Pytanie 1, dotyczy pkt 2:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor o wadze nie przekraczającej
8,9 kg?
Pragniemy zauważyć, że defibrylator będzie wykorzystywanych w warunkach, w których
waga nie ma priorytetowego znaczenia dla użytkownika.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 2, dotyczy pkt 4:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający menu w j.
polskim, część przycisków opisanych jest w j. angielskim, stosowanym w większości
defibrylatorów oferowanych na rynku polskim?
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 3, dotyczy pkt 5,6:
Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zasilaniem
akumulatorowym NiMH bez efektu pamięci, łatwo wymiennym, bez użycia narzędzi, z
czasem pracy min. 160 min, ponad 150 defibrylacji oraz czasem ładowania około 3
godzin?
Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań

Zamawiającego.
Oferowane przez nas akumulatory posiadają wydłużoną żywotność gwarantującą niski
koszt użytkowania defibrylatora przez dłuższy okres czasu.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 4, dotyczy pkt 10:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z funkcją automatycznego
testu po każdym włączeniu urządzenia z możliwością wydruku wyniku?
Urządzenie posiada wskaźnik gotowości do pracy widoczny nawet przy wyłączonym
urządzeniu.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 5, dotyczy pkt 12:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony w metronom,
CPR Feedback, wspomaganie wykonywania poprawnie ucisków klatki piersiowej,
animacje wyświetlane na ekranie wskazujące działania ratownicze w trybie AED?
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 6, dotyczy pkt 18:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający 23 różne
poziomy energii defibrylacji? Ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego
wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu
defibrylacji. 23 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego
dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 8, dotyczy pkt 27:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z monitorowaniem EKG za
pomocą 5 odprowadzeniowego kabla?
Zastosowanie kabla EKG 5 odprowadzeniowego umożliwi jednoczesną obserwację
odprowadzeni: I, II, III, aVR, aVL, aVF i V, zwiększając tym samym zakres
monitorowania pacjenta.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 7, dotyczy pkt 28:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor posiadający pięć poziomów

wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4,0 cm/mV?
Pragniemy zauważyć, że zwiększanie ilości poziomów wzmocnienia sygnałów nie ma
jakiegokolwiek wpływu na jakość użytkowania defibrylatora.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 8, dotyczy pkt 29:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator/monitor z zakresem pomiaru
częstości akcji serca min. od 30 do 300 uderzeń/min?
Pragniemy zauważyć, że wymagany parametr nieznacznie różni się od wymagań
Zamawiającego i nie ma znaczenia klinicznego.
Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 9:
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor wyposażony
był w duży, kolorowy ekran o przekątnej minimum 8” z prezentacją minimum 3 krzywych
dynamicznych?
Pozwoli to na zdecydowanie łatwiejszą pracę przy pacjencie oraz dokładniejszą
diagnostykę.
Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.
Pytanie 10:
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor był
wyposażony w łyżki twarde ze wskaźnikiem poprawnego kontaktu z ciałem pacjenta?
Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.
Pytanie 11:
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor posiadał
możliwość rozbudowy o moduły: NIBP, SpO2, temp, IBP w siedzibie zamawiającego?
Umożliwi to Zamawiającemu w przyszłości rozbudowę defibrylatora o dodatkowe
wyposażenie zgodnie z potrzebami i/lub wymaganiami.
Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.
Pytanie 12:
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor w trybie AED
był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za
pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób

przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat
udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji
ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub
nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.
Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.
Pytanie 13:
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nowoczesny defibrylator/monitor był
wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki
piersiowej bez dodatkowych czujników?
Nie, Zamawiający nie będzie wymagał opisanego rozwiązania, choć je dopuszcza.
PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 15 OPZ – ŁÓŻKO SZPITALNE STEROWANE
ELEKTRYCZNIE
Pytanie 1
W tabeli pn. “Wykaz sprzętu wraz z parametrami technicznymi“ Zamawiający podał ilość
łóżek: 10 szt., natomiast w tabeli z opisem przedmiotu zamówinia poz. nr 15 jest podana
ilość: 14 szt.
Proszę o informację, która ilość łóżek jest poprawna i ile łóżek uwzględnić w kalkulacji
cenowej?
Zamawiający wymaga 14 łóżek

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 16 SIWZ - KARDIOMONITORY
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga, by dostarczany kardiomonitor posiadał moduł IBP o min. 2
kanałach?
Tak, Zamawiający wymaga modułu IBP o min. 2 kanałach.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga, by dostarczany kardiomonitor posiadał moduł kapnografii
wraz z pełnym wyposażeniem, czy wystarczająca będzie opcja dająca możliwość
podłączenia czujnika kapnografi do wbudowanego w monitor gotowego modułu, bez
dostarczania czujnika?

Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało wbudowany gotowy moduł, ale
nie wymaga czujnika w dostawie. Wymaga natomiast możliwości wyposażenia
urządzenia w czujnik w przyszłości.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, by dostarczany kardiomonitor był wyposażnony w moduł
drukrarki zewnętrznej?
Nie, Zamawiający nie stawia takiego wymogu
PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 21 SIWZ – PULSOKSYMETRY
Pytanie 1, dotyczy pozycji 3 oraz 21
Czy Zamawiający wymaga pulsoksymetru stacjonarno przenośnego z pomiarem
ciśnienia NIBP?
Tak, Zamawiający wymaga urządzenia stacjonarno przenośnego dającego
możliwość pomiaru SpO2, HR oraz NIBP wraz z określonym w SIWZ
wyposażeniem.
Pytanie 2, dotyczy pozycji 34
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o masie 2,1 kg?
Nie, Zamawiający z uwagi na możliwe ambulatoryjne zastosowanie urządzenia nie
dopuści urządzenia o masie większej niż określona w SIWZ, tj. 1700g.
PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 48 OPZ – ZESTAW ARTROSKOPOWY
Pytanie 1
Czy zamawiajacy dopuszcza halogenowe źródło światła?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 2
Czy zamawiajacy dopuszcza przekatną ekranu poniżej 30“?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza monitor w rozdzielczości full hd?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 50 OPZ – MEBLE DO ZABUDOWY
Pytanie 1, dotyczy pkt. 7
Proszę o udostępnienie projektu lady bądź podanie orientacyjnych wymiarów lady.
Lada o wymiarach 250cm x 60cm x 72cm, nadstawka 250cm x 25cm x 25cm plus blat
otwierany 72cm x 60cm oraz blat otwierany o wymiarach 72cm x 60cm
Pytanie 2, dotyczy pkt. 8
Do czego dopasować szafę pomocniczą? Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów
lady.
Szafę pomocniczą należy dopasować do lady. Wymiary szafy pomocniczej 220cm x
60cm x 45cm
Pytanie 3, dotyczy pkt. 14
Jaki wymiar przyjąć do wyceny dla szafy z 5 półkami na odzież sterylną? Proszę o
podanie orientacyjnych wymiarów szafy.
220cm x 60cm x 45cm
Pytanie 4, dotyczy pkt. 15
Jaki wymiar przyjąć do wyceny dla szafy z szufladami?
220cm x 60cm x 45cm
Pytanie 5, dotyczy pkt. 16
Jaki wymiar przyjąć do wyceny dla szafy na sprzęt jednorazowy?
220cm x 60cm x 45cm
Pytanie 6, dotyczy pkt. 18
Proszę o udostępnienie projektu lady bądź podanie orientacyjnych wymiarów lady.
110cm x 60cm x 72cm oraz nadstawka 110cm x 25cm x 25cm

Pytanie 7, dotyczy pkt. 19
Proszę o udostępnienie projektu lady bądź podanie orientacyjnych wymiarów lady.
125cm x 60cmx 72cm nadstawka 125cm x 25cm x 25cm blat otwierany 60cm x 60cm
PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 52 OPZ – MEBLE ZE STALI MALOWANEJ
Pytanie 1, dotyczy pkt. 4
Proszę sprecyzować wymiary szafy kartotekowej.
1285mm x 610mm x 630mm
Pytanie 2, dotyczy pkt. 5
Proszę sprecyzować wymiary szafy kartotekowej.
W pkt 5 znajduje się szafa na odzież ogólnolekarską z ławeczką 1800mm x 600mm x
500mm
PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ Pkt. IV.5 a-g
Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie zapisu dot. reakcji serwisu. W jakich
godzinach serwis musi odpowiedzieć na zgłoszenie Zamawiającego?
OD 6:00 do 20:00
PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ – PUNKTACJA W OPZ
Po podliczeniu punktacji za wartości oceniane w OPZ stwierdzamy rozbieżność z
podaną liczbą punktów w SIWZ.
Proszę o wyjaśnienie.
Zamawiający dokanał omyłki pisarskiej. Poprawiona punktacja znajduje się w tabeli OPZ
PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ rozdział IX pkt 1.1.2.b ppkt 8
Czy Zamiający zmieni wymóg dotyczacy dostaw i montażu wyposażenia meblowego do
pomieszczeń szpitalnych na kwotę 120 000,00 brutto z trzech dostaw na dwie dostawy?
Tak, Zamawiający zmieni wymóg dotyczacy dostaw i montażu wyposażenia meblowego
do pomieszczeń szpitalnych na kwotę 120 000,00 brutto na dwie dostawy.

