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      Warszawa, dnia 16.10.2017 r. 
 
ZZP.ZP.208/17.1005.17 
       

 

W Y K O N A W C Y 

 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, fabrycznie 

nowych aparatów do znieczulenia ogólnego w liczbie 19 sztuk - pakiet I; znak sprawy: ZZP-208/17 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w załączeniu 
przesyła odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców dotyczące przedmiotowego 
postępowania. 

 

I. 

1. Dotyczy SIWZ, Rozdział IV, pkt 2.1 

Prosimy o doprecyzowanie wymogu przeliczenia wartości polisy Wykonawcy, wystawionej               

w innej walucie niż PLN. Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia Wykonawcy, 

zawierającego informację na temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

na dzień publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE? 
Zamawiający informuje, iż uzna za wystarczające złożenie oświadczenia Wykonawcy pod warunkiem 

wykazania w nim wartości polisy przed i po przeliczeniu oraz aktualnego na dzień publikacji 

ogłoszenia w Dz.U.UE średniego kursu waluty na którą opiewa polisa. Dodatkowo zamawiający 

informuję, iż polisa wystawiona w innym języku musi być przetłumaczona na języki polski. 

2. Dotyczy wzoru umowy, par. 7 ust. 1 

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów 

medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku 

z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub 

zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie 

powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji.  

W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem 

„zwłoka”. 

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA OBNIŻENIE KARY UMOWNEJ NA 0,2%, POZOSTAŁE ZAPISY &7 

POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
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Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne  

1. pkt 10. Czy Zamawiający dopuści (uzna za spełnienie warunku) aparat do znieczulenia z 
zasilaniem dostosowanym do 230 V 50 Hz z wbudowanymi fabrycznie gniazdami 
elektrycznymi 230 V (3 gniazda) i zasilaniem bateryjnym z wbudowanego akumulatora na 
gwarantowany czas pracy 30 min. w warunkach ekstremalnych i  ponad 90 min. w  typowych 
warunkach roboczych, pod warunkiem pełnego naładowania akumulatora ? 
Takie rozwiązanie daje możliwość długiego zasilania aparatu do znieczulenia w warunkach 
standardowych oraz zapewnia minimalny czas zasilania w niekorzystnych ekstremalnych 
warunkach .  

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
2. pkt 15. Czy Zamawiający dopuści (uzna za spełnienie warunku) aparat do znieczulenia z 

awaryjnym zasilaniem gazowym z 10 l butli (O2 i N2O) + wbudowanymi w aparat do 
znieczulenia reduktorami do butli gazowych  O2 i N2O wraz z przewodami do podłączenia 
butli gazowych.? 
Takie rozwiązanie jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym i zapobiega uszkodzeniom 
reduktorów.  

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
3. Warunki gwarancji i serwisu, pkt 4 -  Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności 

serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W 
naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które 
zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. 
W związku z powyższym prosimy o zmianę treści punktu 4 i nadanie mu brzmienia: 
„Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu  o czas przedłużającej się naprawy 

ponad terminy określone w umowie.” 

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY 

II. 

Pytanie 1 – Ad. 9 

Prosimy o potwierdzenie, że aparat do znieczulania o wadze 160 kg spełnia wymagania specyfikacji. 
TAK SPEŁNIA WYMAGANIA 
Pytanie 2 – Ad. 65 

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z ekranem wbudowanym w korpus aparatu, 
spełniający pozostałe wymogi postawione w pkt. 65? Takie rozwiązanie umożliwia bardziej stabilną 
obsługę aparatu poprzez ekran dotykowy. 
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 
Pytanie 3 – Ad. 66 

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z równoważnym rozwiązaniem zapewniającym 
bezpieczeństwo pracy poprzez obsługę aparatu przy pomocy ekranu dotykowego i płytki dotykowej 
(touchpad)? 
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA  
Pytanie 4 – Ad. 67 

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z rozwiązaniem równoważnym, umożliwiającym 
konfigurowanie 3 zakładek ekranu? 
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 
Pytanie 5 – Ad. 75 

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z manualnym testem szczelności parowników, bez 
zapisywania testu w dzienniku aparatu? 
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 
Pytanie 6 – Ad. 81 i 82 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z kolorowym ekranem dotykowym, typu TFT aktywna 
matryca, rozdzielczością 800 x 600 pikseli, przekątną ekranu 12,1" i możliwością podłączenia 
niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”? 
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ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 
Pytanie 7 – Ad. 86 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta umożliwiający zaprogramowanie przez personel 25 
różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych), spełniający pozostałe 
wymagania postawione w pkt. 86? Różnica 5 konfiguracji ekranu nie ma wpływu na właściwości 
kliniczne monitora pacjenta. 
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA 
Pytanie 8 – Ad. 108 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony w komplet wielorazowych mankietów bez 
lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, 
mały) oraz mankiet dla pacjentów wysokich? 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA 
Pytanie 9 – Ad. 109 

Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta z pomiarem ciśnienia krwi metodą bezpośrednią 
(krwawą) w 2 kanałach: tętniczym i OCŻ, w zakresie od - 50 do 300 mmHg? 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA 
Pytanie 10 – Ad. 9 Warunki gwarancji i serwisu 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalny czas usunięcia wad/awarii/błędów/usterek Towaru 
do 5 dni roboczych bez sprowadzania części i do 10 dni roboczych w przypadku sprowadzania części 
zamiennych. 
TAK ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ 
Pytanie 11 – Ad. 10, 11 Warunki gwarancji i serwisu 

Zwracamy się z pytaniem czy zaznaczenie opcji NIE w w/w punktach będzie skutkowało odrzuceniem 
oferty Wykonawcy? 
ZAMAWIAJĄCY WYJAŚNIA, ŻE W PKT 10 I 11 WARUKI GWARANCJI I SERWISU ZAZNACZENIE OPCJI NIE 
,NIE BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY 
Pytanie 12 – Ad. 11 Warunki gwarancji i serwisu 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas 
naprawy lub wydłużenie czasu naprawy, po którym Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze do 
10 dni. 
ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WYDŁUŻENIE CZASU NAPRAWY, PO KTÓRYM WYKONAWCA 
DOSTARCZY URZĄDZENIE ZASTĘPCZE DO 10 DNI 
Pytanie 13 – Ad. 13 Warunki gwarancji i serwisu 

Prosimy o modyfikację zapisu: 
„Minimum 4 naprawy gwarancyjne uprawniające do wymiany Towaru na nowy” 

na następujący: 
„Minimum 5 istotnych napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniających do wymiany 

Towaru na nowy” 

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA POWYŻSZĄ ZMIANĘ ALE MODYFIKUJE ZAPIS NA: „Minimum 5 
napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany Towaru na nowy” 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ I WZORU UMOWY 

Pytanie 1 – dotyczy §7 ust. 1.1 pkt b) oraz d) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne wynikające z w/w zapisów liczone były od wartości 
sprzętu, którego dotyczą? 
ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.  

 

III. 

Dot. Aparat do znieczulenia ogólnego. załącznik nr 2 

pkt 11 
Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną szufladą na akcesoria? 
Zamawiający dopuszcza.  
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pkt 13 
Czy Zamawiający dopuści aparat z halogenową lampką na elastycznym ramieniu zamiast 
wbudowanego oświetlenia LED z regulacją? 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 19 
Czy Zmawiający dopuści aparat bez dodatkowego zbiorczego przepływomierza świeżych gazów? 
Zamawiający dopuszcza.  

pkt 21 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania biorąc pod uwagę wymaganie podaży objętości 
oddechowej od 5 ml? 
Zamawiający nie dopuszcza.  

pkt 24 
Czy Zamawiający dopuści aparat o objętości systemu 4,0 litra? 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 25 
Czy Zamawiający dopuści aparat ze zbiornikiem wielorazowym o objętości 1.5 litra z możliwością 
stosowania zbiorników jednorazowych, mocowanych za pośrednictwem adaptera, które mogą być 
wymienianie bez stosowania narzędzi, nie rozszczelniając układu? Oferowany system jest 
podgrzewany elektrycznie a zbiorniki pochłaniacza nie posiadają zbiorniczków na skropliny. Prosimy o 
dopuszczenie zgodnie z powyższym. 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 26 
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? Konieczność podaży objętości oddechowej od 5 ml 
zapewnia pełne spektrum wentylacji mechanicznej, zatem dodatkowe, ręczne tryby oddechowe 
wydają się mniej efektywne. 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 33 
Czy Zamawiający dopuści przełączanie z poziomu ekranu respiratora przy użyciu przycisków i 
pokrętła? 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 34 
Prosimy o poprawienie błędnych zapisów w punktach 34 i 35, które pojawiły się prawdopodobnie na 
skutek pomyłki pisarskiej, na: 
- tryb wentylacji objętościowo zmienny VC 
- tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC. 
Zamawiający poprawia – w punkcie 34 i 35 powinno być: tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PC 

oraz tryb wentylacji objętościowo zmienny VC. 

pkt 37 
Czy Zamawiający dopuści regulację czułości od 0,3 do 15 l/min? 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 38 
Czy Zamawiający dopuści zakres PEEP od 0 do 20 cmH2O? 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 42 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej od 5 do 1400 ml? 
Zamawiający dopuszcza. 

Czy Zamawiający opisując wymaganie, jako „zakres objętości oddechowej….” rozumie ustawianie 
przez operatora odpowiednich wartości parametru? 
Tak  

pkt 46 
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Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości oddechowej TV z regulowanymi progami 
(górnym i dolnym) i bez możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV i CO2 np. podczas indukcji 
znieczulenia? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 62 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym modułem gazowym, dzięki czemu kompatybilność 
nie ma znaczenia, ponieważ moduł nie jest przenoszony pomiędzy urządzeniami?   
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 63 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji pętli ciśnienie-przepływ, oraz z możliwością 
zapamiętania jednej pętli referencyjnej? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 65 
Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem 12,1” o rozdzielczości 800 x 600, wbudowany w korpus 
aparatu, niezamocowany na ruchomym wysięgniku? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 66 
Czy Zamawiający dopuści aparat sterowany pokrętłem i przyciskami? 
Zamawiający nie dopuszcza.  

pkt 67 
Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema konfigurowalnymi ekranami? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 73 
Czy Zamawiający dopuści aparat z mocowaniem parowników typu Dräger? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 74 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania biorąc pod uwagę korzystne warunki dzierżawy 
parowników oferowane przez dostawców anestetyków wziewnych? 
Zamawiający nie zrezygnuje. 

pkt 75 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcjonalności? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 76 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ssaka z dwoma zbiornikami o objętości 0,7 litra każdy? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 86 
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w pamięć 15 profili, uwzględniających wszystkie 
parametry monitora, w tym ustawienia ekranu i granic alarmowych, oraz w niezależną pamięć 16 
widoków, uwzględniających konfigurację samego ekranu, oraz w 5 konfiguracji ekranu w module 
transportowym? 
Zamawiający dopuszcza. 

pkt 87 
Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym nie przewidziano obsługi skanera kodów kreskowych, a 
który obsługuje dużo wygodniejszy w użyciu i nie wymagający systemu obsługującego kody 
kreskowe, opatentowany system automatycznego przekazywania danych demograficznych pacjenta 
wraz z modułem transportowym, do którego pacjent jest podłączony w tym systemie?   
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 108 
Czy Zamiast mankietu dla pacjenta otyłego na przedramię Zamawiający dopuści równoważne lub 
lepsze rozwiązanie w postaci mankietu o rozmiarze M++ na ramię, umożliwiającego pomiary u 
otyłych pacjentów normalnego wzrostu, o obwodzie ramienia w zakresie od 23 do 53 cm? 
Zamawiający dopuszcza. 
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pkt 110 
Czy Zamawiający dopuści równoważną możliwość rozbudowy o pomiar wskaźnika BIS za pomocą 
monitora BIS Vista, mierzącego głębokość uśpienia, który można połączyć z ofererowanym systemem 
monitorowania w sposób zapewniający przesyłanie danych z tego monitora do oferowanego systemu 
monitorowania, w celu wyświetlania ich na ekranie w specjalnie przygotowanym polu parametrów 
BIS i zapisywania w trendach razem z innymi danymi pochodzącymi z monitora? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 112 
Czy Zamawiający dopuści bardziej funkcjonalne rozwiązanie w postaci pomiaru zwiotczenia za 
pomocą dodatkowego monitora, wyposażonego w czujnik 3D, w odróżnieniu od wymaganego 
mechanosensora niewymagający kalibracji przed pomiarem, połączonego z ofererowanym systemem 
monitorowania w sposób zapewniający przesyłanie danych z tego monitora do oferowanego systemu 
monitorowania w celu wyświetlania ich na ekranie, w specjalnie przygotowanym polu parametrów 
NMT i zapisywania w trendach razem z innymi danymi pochodzącymi z monitora? 
Zamawiający nie dopuszcza . 

Czy zamawiający dopuści monitor bez dodatkowego komunikatu o ustępowaniu zwiotczenia, co jest 
sygnalizowane przez podstawowe wskazania wyniku pomiaru? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

pkt 113 
Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta bez pomiaru bodźców nocyceptywnych? Pomiar ten jest 
dostępny tylko w ofercie jednego producenta i wymaganie to nie pozwala na zaoferowanie 
jakiegokolwiek innego monitora niż GE. 
Zamawiający dopuszcza. 

 

IV. 

dot. pkt.19.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania wyposażony w elektronicznie 

sterowany mieszalnik gazów z dodatkowym przepływomierzem mechanicznym do podaży tlenu i 

anestetyku wziewnego zamiast przepływomierza zbiorczego?  

Aparaty najnowszej generacji z elektronicznym mieszalnikiem gazów nie są wyposażane w 

dodatkowe mechaniczne przepływomierze zbiorcze. Przepływomierz zbiorczy ze względu na brak 

elektronicznego mieszalnika jest cechą charakterystyczną aparatów GE Carestation. 

Zamawiający dopuszcza. 

dot. pkt.65.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z  15 calowym kolorowym ekranem 

LCD o rozdzielczości 1024x768 pikseli wbudowany w korpus aparatu?  

Nowoczesne ekrany LCD posiadają duże kąty widzenia stąd nie zachodzi potrzeba umieszczania 

ekranu na osobnym wysięgniku. Ekran niewbudowany w korpus aparatu na wysięgniku jest cechą 

charakterystyczna aparatów GE Carestation co ogranicza możliwość złożenia oferty innym czołowym 

producentom a nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność sprzętu.  

Zamawiający nie dopuszcza. 

dot. pkt.75.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z automatycznym testem 

szczelności całego układu przeprowadzanym po uruchomieniu aparatu z zapisem wyniku testu w 

dzienniku widocznym na ekranie?   

Zamawiający nie dopuszcza. 

dot. pkt.113.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania bez pomiaru bodźców 

nocyceptywnych SPI lub będzie przyznawał ewentualnie za ten pomiar dodatkowe punkty?  
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Tego typu pomiar w monitorze w postaci parametru SpiO2 posiada w swojej ofercie wyłącznie firma 

GE co ogranicza możliwość złożenia oferty wszystkim innym czołowym producentom aparatów i 

monitorów. Informacja ta dostępna jest na stronie internetowej firmy GE: 

http://www3.gehealthcare.pl/pl-

pl/produkty/kategorie/kliniczne_materialy_eksploatacyjne/monitorowanie_pacjentow/spio2_measu

rement 

Zamawiający dopuszcza. 

V. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY 

Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne 

Dotyczy pkt 13 

Pytanie nr 1.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia wyposażony w dwa źródła 
oświetlenia, bez regulacji natężenia oświetlenia? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 19, 21 

Pytanie nr 2.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z oddzielnym ujściem świeżych gazów, które umożliwia obsługę układów: Bain, 
Magill, Jackson Rees, Kuhn? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Dotyczy pkt 24 

Pytanie nr 3.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia wyposażony w układ oddechowy 
o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu, którego układ obiegu 
ma pojemność 3,05ml? 
Zamawiający dopuszcza. 
Dotyczy pkt 25 

Pytanie nr 4.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w podgrzewany układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z możliwością stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych 
podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i stosowania 
narzędzi, który nie posiada zbiornika na skroploną parę? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Dotyczy pkt 28 
Pytanie nr 5.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia wyposażony w wielorazowy 
pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 2,0 l? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Dotyczy pkt 33 
Pytanie nr 6.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z możliwością prowadzenia wentylacji ręcznej po przełączeniu z wentylacji 
mechanicznej z poziomu ekranu aparatu do znieczulenia za pośrednictwem ekranu dotykowego, 
przycisków funkcyjnych, pokrętła?  
Zamawiający dopuszcza. 
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Dotyczy pkt 38 

Pytanie nr 7.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z regulacją PEEP w zakresie: 0 – 20 mbar?  
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 40 
Pytanie nr 8.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 4: 1 do 1: 4?  
Zamawiający  dopuszcza. 

Dotyczy pkt 43 
Pytanie nr 9.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z regulacją ciśnienia wdechu przy PCV w zakresie: od 5 do 60 mbar? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 44 
Pytanie nr 10.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z regulacją pauzy wdechowej w zakresie 10-50 %? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Dotyczy pkt 46 
Pytanie nr 11.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z alarmem niskiej i wysokiej pojemności minutowej MV z regulowanymi progami,  
niskiej objętości oddechowej TV z regulowanym progiem, możliwością czasowego zawieszenia 
alarmów?  
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 47 
Pytanie nr 12.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z alarmem rozłączenia pacjenta i alarmem maksymalnego ciśnienia wdechowego? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 62 
Pytanie nr 13.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy układ oddechowy aparat 
do znieczulenia z wbudowanymi na stałe zespołami do realizacji monitorowania gazów? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Dotyczy pkt 63 
Pytanie nr 14.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia z: pomiarem i obrazowaniem 
spirometrii pętli: ciśnienie – objętość, ciśnienie – przepływ, przepływ – objętość, z możliwością 
zapisania pętli referencyjnej, pomiarem z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 65 
Pytanie nr 15.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia wyposażony w kolorowy ekran 
dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej 15”, rozdzielczością 
1024x768 pikseli, wbudowanym w korpus aparatu do znieczulenia, co umożliwia ograniczenie 
przestrzeni zajmowanej przez aparat i redukuje liczbę elementów podatnych na uszkodzenie? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
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Dotyczy pkt 67 
Pytanie nr 16.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia z możliwością konfiguracji 
informacji wyświetlanych na ekranie respiratora w trakcie pracy aparatu, bez możliwości 
skonfigurowania czterech stron ekranu respiratora? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Dotyczy pkt 75 
Pytanie nr 17.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia, który jest wyposażony w funkcję 
szybkiego startu, przeprowadza automatyczne testy bez interakcji z użytkownikiem,  bez 
funkcjonalności opisanej w punkcie 75? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Dotyczy pkt 76 
Pytanie nr 18.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia z wbudowanym ssakiem 
injectorowym do podłączenia pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami, dostarczony z dwoma 
wielorazowymi 1,0 l pojemnikami? 
Zamawiający dopuszcza. 
Dotyczy pkt 86 
Pytanie nr 19.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta, który automatycznie dostosowuje układ 
ekranu w zależności od mierzonych parametrów? 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Dotyczy pkt 87 
Pytanie nr 20.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta, który jest sterowany poprzez ekran 
dotykowy i przyciski, może zostać podłączony do oferowanego aparatu do znieczulenia, bez 
możliwości podłączenia klawiatury i myszki przez port USB oraz skanera kodów kreskowych? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Dotyczy pkt 100 
Pytanie nr 21.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z zakresem pomiaru saturacji SpO2 
wynoszącym 0-100%, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, z eliminacją artefaktów i 
zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, z wyświetlaniem na ekranie 
indeksu amplitudy pulsu? Zamawiający dopuszcza 
Dotyczy pkt 108 
Pytanie nr 22.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta wyposażony w komplet wielorazowych 
mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: 
duży, średni, mały) oraz mankiet na udo dla otyłych pacjentów? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 109 
Pytanie nr 23.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z pomiarem ciśnienia krwi metodą 
bezpośrednią (krwawą) w 2 kanałach: tętnicze i OCŻ, pomiarem ciśnień inwazyjnych w zakresie - 50 
do 300 mmHg? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 112 
Pytanie nr 24.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia z pomiarem zwiotczenia 
mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie 
zestaw niezbędnych akcesoriów do pomiaru dla dorosłych, z wyświetlaniem czasu ostatniego 
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pomiaru TOF na ekranie monitora bez komunikatu o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

Dotyczy pkt 113 
Pytanie nr 25.  

Czy ze względu na fakt, że pomiar opisany w punkcie 113 jest charakterystyczny dla jednego 
producenta – firmę General Electrics, co prowadzi do ograniczenia możliwości uzyskania przez 
Zamawiającego w postępowaniu przetargowym więcej niż jednej oferty, Zamawiający uzna za 
rozwiązanie równoważne i dopuści do zaoferowania monitor pacjenta firmy wyposażony w moduł 
pomiaru BIS pozwalający ocenić głębokość znieczulenia pacjenta? 
Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pkt 116  
Pytanie nr 26.  

Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowany aparat do znieczulenia i monitor pacjenta były 
wyprodukowane przez różnych producentów? 
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

VI. 

Załącznik nr 2 Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne 
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu do znieczulania innego niż wyspecyfikowany 

Carestation 620/650 produkcji firmy GE Healthcare?  

Zamawiający dopuszcza aparat do znieczulenia spełniający warunki SIWZ . 

2. Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści nie wbudowane oświetlenie blatu do pisania, bez regulacji 

natężenia światła? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Pkt. 19. Czy Zamawiający dopuści aparat z dodatkowym elektronicznym przepływomierzem 

zbiorczym świeżych gazów?  

Zamawiający dopuszcza. 

4. Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści aparat z pochłaniaczem CO2 bez zbiornika na skroploną 

parę wodną, o ile układ oddechowy aparatu będzie wyposażony w taki zbiornik w innym 

miejscu układu?  

Zamawiający nie dopuszcza.  

5. Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści aparat z pochłaniaczem CO2 o pojemności 2 litrów? 

Zamawiający nie dopuszcza.  

6. Pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści aparat z elektronicznym przełącznikiem trybu wentylacji? 

Zamawiający dopuszcza. 

7. Pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem PEEP od 4 do 30 cm H2O? 

Zamawiający dopuszcza. 

8. Pkt. 63. Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaniem pętli ciśnienie-objętość oraz 

przepływ-objętość, bez możliwości zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania 5 pętli? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Pkt. 65. Czy Zamawiający dopuści aparat z głównym ekranem respiratora o przekątnej 

mniejszej niż 17”?  

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przekątna minimum 15”. 

10. Pkt. 65. Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem wbudowanym w aparat, bez wysięgnika i 

możliwości regulacji położenia? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

11. Pkt. 66. Czy Zamawiający dopuści aparat ze sterowaniem przez ekran dotykowy? 

Zamawiający nie dopuszcza - wymagane sterowanie zgodnie z SIWZ. 
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12. Pkt. 67. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości indywidualnego konfigurowania 

stron ekranu? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

13. Pkt. 75. Czy Zamawiający dopuści aparat z testem szczelności układu oddechowego, 

obejmującym również parowniki? 

Zamawiający nie dopuszcza wymagane zgodnie z SIWZ. 

14. Pkt. 76. Czy Zamawiający dopuści aparat ze ssakiem próżniowym? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

15. Pkt. 85. Czy Zamawiający dopuści monitor bez awaryjnego zasilania akumulatorowego z 

wbudowanego akumulatora? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

16. Pkt. 86. Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością zaprogramowania 5 różnych 

konfiguracji? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

17. Pkt. 87. Czy Zamawiający dopuści sterowanie przez ekran dotykowy?  

Zamawiający nie dopuszcza - wymagane sterowanie zgodnie z SIWZ. 

18. Pkt. 109. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru od -50 do 300 mmHg? 

Zamawiający dopuszcza. 

19. Pkt. 112. Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia w osobnym urządzeniu? 

Zamawiający nie dopuszcza. 

20. Pkt. 113. Czy Zamawiający dopuści pomiar bodźców nocyceptywnych w aparacie do 

znieczulania, na podstawie analizy aktywności elektrycznej mózgu, nie wymagający 

stosowania dedykowanych akcesoriów? 

Zamawiający dopuszcza. 

21. Pkt. 116. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania oraz monitor pochodzące od 

różnych producentów?  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. przedłuża termin 

składania ofert oraz termin obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do 

dnia 23.10.2017r. do godziny 11:30. 

 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 
Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 
Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 23.10.2017 r. o godz. 13:00. 

 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 

 


