
           

 
 

Warszawa, dnia 24/10/2018 r. 

 
ZZP.ZP.191/18.893.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory 

Znak sprawy: ZZP-191/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1  

„Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu z punktu 52 (parametry użytkowe) i 12 (parametry 

oceniane) kalorymetrii jako charakterystycznego GE Medical System, który dodatkowo 

zdaniem ekspertów z oddziałów kardiochirurgii nie jest wykorzystywany w codziennej 

praktyce, szczególności w oddziałach pooperacyjnych kardiochirurgicznych” 

 

Odpowiedź na pytanie 1: Zgodnie ze zmianą treści załącznika 2 do OFERTA 

zamieszczoną w dniu 16.10.2018r. 

 

Pytanie 2 

„Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu z punktu 51 (parametry użytkowe) i 11 (parametry 

oceniane) kapnografii jako monitorowania dublującego pomiary z istniejącym monitorem 

wieloparametrowym na tym samym stanowisku pacjenta” 

 

Odpowiedź na pytanie 2: Zgodnie ze zmianą treści załącznika 2 do OFERTA 

zamieszczoną w dniu 16.10.2018r. 

 
Pytanie 3 

„Uprzejmie prosimy o usunięcie wymogu z punktu 22 (parametry użytkowe) „(...) 

automatycznej spontanicznej próby oddechowe (...)" jako nieadekwatnego i 

nieporównywalnego z pozostałymi wymogami umieszczonymi w tym punkcie w dziale „Tryby 

wentylacji". Traktujemy wymóg tej „próby" jako pomyłkę opisową, ponieważ sugerowanie, że 

jest to tryb wentylacji jest wprowadzeniem w błąd. Jest to „próba" trwająca krótko i mierzona 

w minutach, w przeciwieństwie do trybów wentylacji wspomagających oddech pacjenta 

proporcjonalnie w sposób ciągły (co jest kluczowe). Opinie tą podzielają eksperci z 

oddziałów intensywnej terapii kardiochirurgicznej i innych.” 

 

Odpowiedź na pytanie 3: Zgodnie ze zmianą treści załącznika 2 do OFERTA 

zamieszczoną w dniu 16.10.2018r. 
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Pytanie 4  

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wysoko punktowanego (np. 50 pkt) wymogu 

nieobligatoryjnego: „WENTYLACJI SPECJALNYCH: NAVA, PAV+, VPS". Obecnie kluczowe 

wymogi oceniane są przypisane wyłącznie do urządzenia GE Medical System i zostały 

całkowicie i z nieznanych obiektywnych przyczyn innowacyjne rozwiązania innych 

producentów. W ocenie klinicystów z oddziałów intensywnej terapii kardiochirurgicznej mają 

małą wagę (znaczenie kliniczne) drobne wymogi techniczne, w przeciwieństwie do wielkiej 

wagi (i wielkiego znaczenia klinicznego ) , które mają generalne systemy TERAPII, jak 

NAVA, PAV+, czy VPS (Variable Pressure Suport)” 

 

Odpowiedź na pytanie 4: Zgodnie ze zmianą treści załącznika 2 do OFERTA 

zamieszczoną w dniu 16.10.2018r. 
Pytanie 5 

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wysoko punktowanego (np. 30 pkt) wymogu 

nieobligatoryjnego: „OCHRONA PERSONELU I PACJENTÓW PRZED ZAKAŻENIEM 

KRZYŻOWYM POPRZEZ ZASTOSOWANIE FILTRACJI POWIETRZA WYDYCHANEGO 

POTWIERDZONA W INSTRUKCJI OBSŁUGI PRODUCENTA". Przeoczenie tak istotnego 

klinicznie wymogu również traktujemy w charakterze pomyłki opisowej, ponieważ wg. 

biegłych z intensywnej terapii kardiochirurgicznej brak zabezpieczenia bakteriologicznego 

opisanego powyżej stwarza wysokie ryzyko infekcji wewnątrzszpitalnej, szczególnie u 

pacjentów z immunosupresją oraz u pacjentów u których stosuje się nawilżanie aktywne z 

pominięciem zabezpieczenia filtrami bakteryjnymi (jak przy nawilżaniu biernym).” 

 

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści załącznika 2 do 

OFERTA. 

 

Pytanie 6 

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wymogu punktowanego (np. 10 pkt) nieobligatoryjnego: 

„Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- 

kontrolowanych tak aby osiągnąć minimum krzywą prostokątną i opadająca". Oczywistą i 

podstawową potrzebą dla każdego klinicysty stosującego leczenie wentylacyjne jest 

zoptymalizowanie wentylacji z uwzględnieniem zaburzeń restrykcyjnych i obturacyjnych. Bez 

dostępu do wyżej opisanych możliwości kształtowania krzywej przepływu wdechowego nie 

można ustawić prawidłowej wentylacji; niezależnym aspektem są również możliwości 

pomiaru ciśnieni statycznych i podatności statycznej, która dla Klinicysty koreluje z dynamiką 

leczenia i pozwala ocenić jest postępy lub ich brak; można to ocenić mając powyższe 

możliwości.” 

 

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści załącznika 2 do 

OFERTA. 

 

Pytanie 7 

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wymogu punktowanego (np. 40 pkt) nieobligatoryjnego: 

„możliwość rozbudowy o terapię nadciśnienia płucnego podażą tlenku azotu   przy   pomocy   

kompatybilnego   z   respiratorem   urządzenia zewnętrznego", możliwe wskazania u 

pacjentów kardiochirurgicznych z niestabilnym nadciśnieniem płucnym w okresie 

okołooperacyjnym” 

 

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści załącznika 2 do 

OFERTA. 

 

Pytanie 8 

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wymogu punktowanego (np. 40 pkt) nieobligatoryjnego: 

„możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia w mankiecie rurki ET z automatyczną regulacja 
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prawidłowego ciśnienia", zapobieganie VAP szczególnie u pacjentów kardiochirurgicznych z 

immunosupresją.” 

 

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9 

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wymogu punktowanego (np. 40 pkt) nieobligatoryjnego: 

„możliwość rozbudowy o automatyczny system usuwający wydzielinę znad mankietu rurki ET 

w sposób ciągły" ", zapobieganie VAP szczególnie u pacjentów kardiochirurgicznych z 

immunosupresją.” 

 

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści załącznika 2 do 

OFERTA. 

 

Pytanie 10 

„Uprzejmie prosimy o Wprowadzenie wymogu punktowanego (np. 30 pkt) nieobligatoryjnego: 

„możliwość rozbudowy o monitor głębokości sedacji w OIT" 

 

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający nie wprowadza zmian do treści załącznika 2 do 

OFERTA. 

 

Pytanie 11 

„Uprzejmie prosimy o ujednolicenie treści 3 projektów umów oraz usunięcie skrajnie 

niekorzystnych zapisów przerzucających odpowiedzialność wyłącznie na wykonawcę, w 

szczególności usunięcie zapisów:  

 „Ponadto Szpitalowi przysługiwać będzie uprawnienie do żądania wymiany sprzętu 

na nowy, wolny od wad, uszkodzeń w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu 

na skuteczną naprawę liczonego od momentu zgłoszenia wad i usterek sprzętu (...) w 

przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo". Zapis 

wysokiego ryzyka, na którego wykonanie może nie mieć wpływu wykonawca 

zamówienia w sytuacji, kiedy np. zamawia części zamienne za granicą i przesyłka 

kurierska spóźnia się, co skutkować może przekroczeniem terminu 14 dni i w 

konsekwencji wymianą aparatu na nowy z nową gwarancją; jeżeli powyższy wymóg 

zestawi się jednocześnie z wymogiem dostarczenia aparatu zastępczego, co skutkuje 

praktycznie nieprzerwanym świadczeniem usług przez Szpital, to restrykcje wyrażone 

w dniach mogą być nieuzasadnione i przekraczające zwykłe potrzeby. 

 „Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze): uzasadnieniem jest to, że 

producenci nie pracują w charakterze zmianowym jak np. SOR i w zw. z tym 

świadczą usługi gwarancyjno-serwisowe zwykle standardowo do 3 dni roboczych. 

Jednocześnie mając świadomość, że Szpital zawsze posiada aparaty zastępcze, 

które można podłączyć do pacjenta natychmiast w stanie zagrożenia życia. 

 „Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany będzie do wymiany sprzętu na nowy 

w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji co najmniej trzech awarii, 

usterek lub wad nie wynikających z winy Szpitala, a mających istotny wpływ na 

realizowanie podstawowych funkcji sprzętu";  cytowany wymóg może prowadzić do 

paradoksalnych, ale możliwych sytuacji np. awaria kółka w cenie 50 zł z ryzykiem 

przewrócenia całego respiratora i przypadkowego odłączenia od pacjenta wpływa 

istotnie na jego używanie, co oznacza, że tego typu drobne 3 usterki mogą 

skutkować wymagalnością dostawy nowego aparatu za np. 150.000,00 pin, zamiast 

kółka za 50 pln. Wnosimy o usunięcie jak we wstępie.” 
 
Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzorów umów. 

 
 


