SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
02-544 Warszawa, ul. A. J. Madalińskiego 25
Dział Zamówień Publicznych
tel. 22 4502284
Szp. Sp./
/17/DZP

Warszawa, dn. 22.08.2017 r.

Strona internetowa Szpitala
Dot.: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 209.000 euro na „dostawę
aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny”, nr
postępowania 20/2017
Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące
SIWZ na „dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętej
Rodziny”, nr postępowania 20/2017.
Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi.
Część 1 zamówienia - Drobny sprzęt medyczny
Pytanie 1
poz. 3 inhalator dyszowy. Jesteśmy bezpośrednim importerem inhalatora, który spełnia podane w
specyfikacji wymagania i chcielibyśmy mieć możliwość złożyć ofertę, niestety nie posiadamy
glukometrów, elektrostymulatorów oraz termometrów. Czy istnieje możliwość aby Zamawiający
wyłączył z części pierwszej pozycję 3 Inhalator dyszowy 5 szt.?
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu.
Część 2 zamówienia – Pulsoksymetr przenośny
Pytanie 2
poz. 7. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z rozdzielczością ekrany 240x400?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr opisany w pytaniu.
Pytanie 3
poz. 9. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z interfejsem RS232?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z interfejsem RS232.
Pytanie 4
poz. 10. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr kompatybilny z wieloma rodzajami czujników
jednak nie w technologii Nelcore i Massimo?
Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru opisanego w pytaniu.
Pytanie 5
poz. 11. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z temperaturą pracy w zakresie 5-45 stopni C?
Odp. Tak, zamawiający dopuszcza pulsoksymetr opiany w pytaniu.
Pytanie 6
Czy zamawiający wymaga, aby czujniki do pulsoksymetru były kompatybilne z czujnikami
stosowanymi w kardiomonitorach?
Odp. Zamawiający dopuszcza czujniki opisane w pytaniu.
Pytanie 7
poz 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z pomiarem SpO2 w
zakresie 70-100% z dokładnością +/- 3%? Jest to niewielka różnica względem wymagań
Zamawiającego i nie będzie wpływało na jakość oceny stanu zdrowia pacjenta
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza puls oksymetr opisany w pytaniu.
Pytanie 8
poz. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr o rozdzielczości
240x400? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miała
żadnego wpływu na jakość obrazowania pomiarów.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza puls oksymetr opisany w pytaniu.
Pytanie 9
poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr posiadający port RS232 przeznaczony do eksportu danych do specjalnie dedykowanego oprogramowania PC w
zamian za port USB?
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Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z interfejsem RS232.
Pytanie 10
poz. 10. Czy Zamawiający dopuści kompatybilność jedynie z czujnikami typu Nellcor? Są to
czujniki najczęściej używane na oddziałach noworodkowych i znacznie tańsze w eksploatacji niż
czujniki Massimo.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru kompatybilnego jedynie z czujnikami typu
Nellcor. Zamawiający wymaga pulsoksymetru współpracującego z czujnikami działającymi w
technologii Nelcor i Masimo.
Pytanie 11
poz. 5. Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru tętna 30 – 250 bpm
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru opisany w pytaniu.
Pytanie 12
poz. 7. Prosimy o dopuszczenie wyświetlacza kolorowego LCD TFT 2,8”
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wyświetlacz opisany w pytaniu.
Pytanie 13
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiajacy dopuści wysokiej klasy pulsoskymetr amerykańskiego
producenta z technologia MAsimo SET – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji o
następujących parametrach technicznych:
pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową
Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji,
komunikaty alarmowe,
Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, min. 30 godzin
Wymienialna osłona gumowa
Dwa niezależne wyświetlacze LED
Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm
Waga urządzenia (z bateriami) - 320 g
Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%
Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%
Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.
Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.
Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.
Rozdzielczość pomiarów:
Saturacja (%SpO2): 1 %
Częstość pulsu (BPM) 1 BPM
Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej
perfuzji
Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w miejscu pomiaru, wykres
słupkowy - wysoki w kolorze zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy
indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze
czerwonym
Zakres perfuzji 0-20,0%
Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia
natężenia dźwięku i jego wyłączenia
Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie
cyfrowej
Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale
widoczny na ekranie urządzenia
Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu
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Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez
urządzenie
Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego
Trendy 72 godziny
Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i
APOD
Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund
Urządzenie współpracuje z czujnikami Masimo
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru opisanego w pytaniu.
Część 3 zamówienia Oftalmoskop
Pytanie 14
poz. 2. Czy Zamawiający dopuści w Części Nr 3 poz. 2 konfigurację oftalmoskopu z dwoma
bateriami, jedna bateria jako bateria robocza, druga w tym czasie jest ładowana,
w
przypadku rozładowania następuje szybka i bezinwazyjna wymiana baterii?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza konfigurację opisaną w pytaniu.
Pytanie 15
poz. 4. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 4 konfigurację oftalmoskopu z dwoma
bateriami, jedna bateria jako bateria robocza, druga w tym czasie jest ładowana, w przypadku
rozładowania następuje szybka i bezinwazyjna wymiana baterii?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza konfiguracji opisanej w pytaniu. Zamawiający wymaga
również pracy poprzez ładowarkę przy braku baterii.
Pytanie 16
poz. 5. Czy Zamawiający dopuści w Części Nr 3 poz. 5 nagłowną regulację światła po lewej
stronie?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza regulacji światła opisanej w pytaniu.
Pytanie 17
poz. 8. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 8 regulację rozstawu źrenic w zakresie
48-76 mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zakres opisany w pytaniu.
Pytanie 18
poz. 10. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 10 brak filtra żółtego?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oftalmoskopu z brakiem filtra żółtego
Pytanie 19
poz. 17. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 17 części optyczne osadzone w konstrukcji
wykonanej ze specjalnego tworzywa sztucznego?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji z tworzywa sztucznego.
Pytanie 20
poz. 24. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 24 oftalmoskop bez zapasowej żarówki?
Odp. Zamawiający rezygnuje z zapasowej żarówki poz. 24.
Pytanie 21
poz. 25. Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 poz. 25 oftalmoskop bez dodatkowego
przewodu?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oftalmoskopu opisanego w pytaniu
Pytanie 22
poz. 26. Czy Zamawiający dopuści w Części 3 poz. 26 zestaw w miękkiej walizce?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza miękkiej walizki.
Część 6 zamówienia – wózki i stoliki medyczne
Pytanie 23
Poz. 1 pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, wysokiej
jakości asystor 3-szufladowy, o wymiarach: szerokość: 47cm, głębokość: 47 cm, wysokość: 8492cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza asystor opisany w pytaniu.
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Pytanie 24
poz. 1 pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości asystor 3-szufladowy,
zaopatrzony w blat roboczy wykonany z płyty laminowanej, dodatkowo pokryty szybą? Boczne i
tylni brzeg blatu zabezpieczone rantami przed rozlewaniem się płynów.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza asystor opisany w pytaniu.
Pytanie 25
poz. 1 pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości asystor 3-szufladowy,
zaopatrzony w 5 kółek, co najmniej 2 z nich blokowane?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza asystor opisany w pytaniu.
Pytanie 26
poz. 3 Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości wózek reanimacyjny,
którego konstrukcja wykonana jest metalu, ściany boczne w celu zredukowania masy wózka
wykonane są z nierdzewnego kompozytu aluminium, natomiast blat roboczy wykonany jest ze stali
nierdzewnej, co jest najlepszym rozwiązaniem pod kątem dezynfekcji, a także ogranicza
namnażanie się bakterii i ognisk infekcji szpitalnych?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny opisany w pytaniu.
Pytanie 27
poz. 3 Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości wózek reanimacyjny,
wyposażony w dodatkowy, wysuwany ręcznie blat boczny do pisania / na ssak?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny opisany w pytaniu.
Pytanie 28
poz. 3 Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, wysokiej jakości wózek reanimacyjny o
wymiarach:
- szerokość: 650mm
- głębokość: 475mm
- wysokość: 970mm ?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek reanimacyjny opisany w pytaniu.
Pytanie 29
Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu wózek reanimacyjny?
Odp. Nie, zamawiający nie wydziela wózka reanimacyjnego do osobnego pakietu.
Pytanie 30 poz. 1 Stolik do porodu jezdny – 3 szt.
Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach szafki 500x500 mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu
Pytanie 31
Czy Zamawiający dopuści stolik z blatem stalowym, lakierowanym proszkowo?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu
Pytanie 32
Czy Zamawiający dopuści asystor z podstawą pięcioramienną, chromowaną?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu
Pytanie 33 poz. 2 Wózek oddziałowy – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 680 mm? Proponowany parametr nieznacznie
odbiega od wymaganego.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu
Pytanie 34 poz. 3 Wózek reanimacyjny – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarze szafki 600x500x1000 mm (długość x głębokość x
wysokość). Proponowany wymiar zapewnia zarówno dużą pakowność wózka, jak i łatwe
manewrowanie i prowadzenie.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.
Pytanie 35
Prosimy o wyjaśnienie wymiarów wózka – w poz. Nr 7 podany jest parametr 106 mm. Prosimy o
sprostowanie omyłki pisarskiej.
Odp. Przepraszamy jest to omyłka niezweryfikowana na etapie sporządzania SIWZ. Prawidłowy
parametr to 1006 mm.
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Pytanie 36
Prosimy o wyjaśnienie czy podane wymiary stanowią wymiar szafki bez osprzętu dodatkowego?
Odp. Tak, są to wymiary szafki bez osprzętu dodatkowego.
Część 7 zamówienia – laser operacyjny
Pytanie 37
Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości, od europejskiego
producenta, dedykowanego zabiegom chirurgicznym (enukleacja prostaty, resekcja guzów nerki,
usuwanie kamieni z pęcherza moczowego, waporyzacja przerostu prostaty, resekcja fragmentów
płuc, zabiegi ginekologiczne, resekcja na wątrobie), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do
przetargu lasera diodowego o długości fali 1318 nm.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza lasera opisanego w pytaniu.
Część 8 zamówienia – Wózek do przewożenia chorych
Pytanie 38
Czy Zamawiający zaakceptuje wózek do przewożenia chorych leżących o następujących
parametrach:
Konstrukcja wykonana ze stali węglowej malowana proszkowo
Leże wykonane z tworzywa ABS, dwusegmentowe
Barierki z tworzywa ABS opuszczane poniżej poziomu leża
Regulowany segment pleców w zakresie 0-60* wspomagany sprężyną gazową
Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu śrubowego
Centralna blokada kół, koła o średnicy 150 mm
Stojak kroplówki
Piąte koło
Uchwyt na butlę z tlenem
Niepalny Materac
Długość 193 cm
Szerokość 64 cm
Wysokość regulowana ręcznie 56-86 cm
Maksymalna waga pacjenta 200 kg
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.
Pytanie 39
Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 76cm, nieznacznie odbiegającej od
oczekiwań Zamawiającego?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o parametrach opisanych w pytaniu.
Pytanie 40
Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 55-91 cm, w niewielkim stopniu
odbiegającej od oczekiwań Zamawiającego?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o parametrach opisanych w pytaniu.
Pytanie 41
Czy Zamawiający dopuści wyprofilowana tace w pokrywie wózka na butle z tlenem?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza tace opisane w pytaniu.
Pytanie 42
Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego obciążenia wózka w każdej pozycji min. 220 kg z uwagi
na coraz większą liczbę pacjentów bariatrycznych ?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu
Pytanie 43
Czy Zamawiający wymaga wózka z piątym kołem, które znacznie ułatwia manewrowanie wózkiem
w wąskich korytarzach czy na zakrętach?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu
Pytanie 44
Czy Zamawiający wymaga regulacji oparcia pleców w zakresie min. 0-90 °?
Odp. Zamawiający dopuszcza regulację oparcia pleców w zakresie min. 0-90 °
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Pytanie 45
Czy Zamawiający wymaga funkcji Trendelenburga (pozycja szokowa) i anty-Trendelenburga w
wózku?
Odp. Zamawiający dopuszcza funkcję Trendelenburga (pozycja szokowa) i anty-Trendelenburga
Pytanie 46
Czy zamawiający dopuści wózek z uchwytem na butlę z tlenem zamiast kosza na butlę z tlenem?
Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.
Pytanie 47
Czy zamawiający zgodzi się na wózek bez osłon bocznych wyposażony natomiast w obojniki?
Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.
Pytanie 48
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej
200 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.
Pytanie 49
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej
75 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.
Pytanie 50
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości
w zakresie 56-82 cm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza opisanego wózka.
Pytanie 51
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w osłony
boczne o wymiarach 28 x 108 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany wózek.
Pytanie 52
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących o szerokości całkowitej 730
mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.
Pytanie 53
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących z regulacją wysokości leża w
zakresie 600-900 mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.
Pytanie 54
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących z barierkami bocznymi o
długości 104 cm i wysokości 38 cm (26 cm wysokość od leża)?
Odp. . Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu.
Pytanie 55
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących wyposażony w materac o
właściwościach trudnopalnych?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu.
Pytanie 56
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza 6 tygodniowego terminu dostawy przedmiotu zamówienia.
Pytanie 57
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym szerokość całkowita
wózka wynosi 84 cm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu
Pytanie 58
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym regulacja wysokości
wynosi 54 – 81, 5 cm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu
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Część 11 zamówienia – fotel ginekologiczny
Pytanie 59
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości 1900 mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 60
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości całkowitej leża w
pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1390 mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 61
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej szerokości leża:
650mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 62
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości leża (tapicerka):
650mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 63
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z minimalną wysokością
siedziska: 650mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 64
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z maksymalną wysokością
siedziska: 1000mm?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 65
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, w którym regulacja wysokości
siedziska realizowana jest siłownikiem elektrycznym sterowanym za pomocą pilota?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 66
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o dopuszczalnym obciążeniu na
poziomie 150kg?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu.
Pytanie 67
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości leża (tapicerki)
wynoszącej 600 mm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza opisany fotel ginekologiczny
Część 15 zamówienia – zestaw holterów
Rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi - sztuk 4
Pytanie 68
poz. 1. Czy zamawiający wymaga aby rejestrator miał możliwość współpracy z kompleksową
platformą kardiologiczną, pozwalającą na wykonanie nie tylko badań holterowskich, ale również
EKG, spirometrii, ergospirometrii czy próby wysiłkowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.
Pytanie 69
Czy zamawiający wyodrębni rejestrator monitorowania cisnienia tętniczego krwi jako oddzielny
pakiet, co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na uzyskanie lepszej ceny?
Odp. Nie, Zamawiający nie wydziela rejestratora do odrębnego pakietu
Poz. 2. Rejestrator długotrwałego monitorowania rytmu serca - sztuk 2
Pytanie 70
do pkt. 5: Czy zamawiający dopuści rejestrator z transmisją danych do PC przez kabel oraz z
obsługą kart SD?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.
Pytanie 71
do pkt. 10: Czy zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach 102x62x24?
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Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.
Pytanie 72
do pkt. 13: Czy zamawiający dopuści rejestrator zasilany dwoma bateriami AAA?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.
Pytanie 73
do pkt. 15: Czy zamawiający dopuści rejestrator z zakresem częstotliwości sygnału 0,049-220
Hz?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.
Pytanie 74
Czy zamawiający wymaga aby rejestrator miał wbudowany czujnik aktywności pacjenta?
Odp. Zamawiający dopuszcza rejestrator opisany w pytaniu.
Poz. 3. Stacja robocza i oprogramowanie do pozycji 1 i 2
Pytanie 75
do pkt. 6: Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliowości porównania badań w
programie, jednak z możliwością eksportu badania do arkusza kalkulacyjnego i tam porównania
dowolnej ilości wyników danego pacjenta, jak również skorzystanie z opcji statystycznych?
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania opisanego w pytaniu.
Pytanie 76
Czy zamawiający wymaga aby oprogramowanie posiadało funkcję "waterfall", dzięki której można
błyskawicznie zaobserwować i przejrzeć momenty zmiany rytmu na przestrzeni całego badania?
Odp. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie z funkcją opisaną w pytaniu.
Pytanie 77
(dotyczy części 15 poz. 1 - rejestrator długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi)
A. Czy Zamawiający wymaga, aby mankiet był wyposażony w elastyczną siatkę zapobiegającą
przypadkowemu zsunięciu czy przemieszczeniu się mankietu podczas pomiarów? Właściwe
umiejscowienie mankietu i pewność, że się nie przesunie mają istotne znaczenie dla
uzyskiwania wiarygodnych, prawidłowych wyników pomiarów.
Odp. Zamawiający dopuszcza mankiet opisany w pytaniu.
B. Czy Zamawiający wymaga, aby była również możliwość prania mankietu?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość prania mankietu.
Pytanie 78
(dotyczy części 15 poz. 3 - stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego
ciśnieniowego z poz. 1 i rejestratora holterowskiego z poz. 2)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wspólnej bazy pacjentów dla oprogramowania do obróbki
zapisów EKG i ciśnienia?
Odp. Nie, zamawiający nie odstąpi od wymogu opisanego w pytaniu.
Pytanie 79
(dotyczy części 15 poz. 3 - stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego
ciśnieniowego z poz. 1 i rejestratora holterowskiego z poz. 2)
W jaki sposób ma być zrealizowana możliwość porównania badań tego samego pacjenta? Czy
Zamawiający chce i wymaga, aby była możliwość porównania 2 dowolnie wybranych badań tego
samego pacjenta poprzez nałożenie na tym samym wykresie krzywych średnich godzinowych i
podanie w tabeli obydwu badań różnic pomiędzy nimi?
Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną możliwość.
Pytanie 80
(dotyczy części 15 poz. 3 - stacja robocza i oprogramowanie do rejestratora holterowskiego
ciśnieniowego z poz. 1 i rejestratora holterowskiego z poz. 2)
Prosimy o informację, jakiego systemu dotyczy możliwość tworzenia profili użytkowników?
W systemie do ABP czy do EKG? Czy Zamawiający dopuści, aby była możliwość tworzenia profili
użytkowników jedynie w oprogramowaniu do analizy zapisów z holterów ciśnienia?
Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia profili użytkowników jedynie w
oprogramowaniu do analizy zapisów z holterów ciśnienia.
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Pytanie 81
Czy Zamawiający wymaga, aby była możliwość ustawienia automatycznego wylogowania
użytkowników z oprogramowania do analizy zapisów z holterów ciśnienia po okresie bezczynności
(bezpieczeństwo danych osobowych wrażliwych)?
Odp. Zamawiający nie stawia wymagania opisanego w pytaniu, Zamawiający dopuszcza
rozwiązanie opisane w pytaniu.
Część 16 zamówienia poz. 3 – materac przeciwodleżynowy
Pytanie 82 Pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o maksymalnej
masie pompy do 2.4 kg? Ze względu na zawieszenie pompy na ramię łóżka oraz na minimalną
różnicę w wymaganiach Zamawiającego a parametrze oferowanym przez wykonawcę taka różnica
nie będzie miała żadnego wpływu na jakość terapii.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca opisanego w pytaniu
Pytanie 83 Pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o maksymalnej
masie 7 kg? Taka różnica w wadze między wymaganiami Zamawiającego a parametrze
oferowanym przez wykonawcę jest efektem wysokiej jakości materiału oraz dodatkowego
ustabilizowania konstrukcji i nie będzie miała żadnego wpływu na jakość terapii.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca opisanego w pytaniu
Pytanie 84 Pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy który w zamian
za obniżenie komory w sekcji pięt posiada tryb zmiennociśnieniowy w celu optymalnej
redystrybucji ciśnienia na całej długości ciała pacjenta co pozwoli na znacznie lepszą terapię?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza materac opisany w pytaniu
Pytanie 85 Pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy z możliwością
mycia i dezynfekcji pokrowca w temperaturze 80 C bez koniczności suszenia w wysokiej
temperaturze? Taki sposób sterylizacji nie będzie miał żadnego wpływu na jakość terapii.
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza materaca opisanego w pytaniu.
Pytania dotyczące treści SIWZ i zapisów ogólnych warunków umowy
Pytanie 86 (dotyczy wzoru umowy dot. urządzeń i oprogramowania - § 6 pkt. 3)
Co Zamawiający ma na myśli i o jakie modyfikacje chodzi w niniejszym punkcie umowy? Licencja
udzielona przez producenta dotyczy użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi. Standardowa
licencja nie daje prawa do samodzielnej modyfikacji sprzętu/na sprzęcie. Prosimy o wykreślenie
zapisu lub o konkretnego określenie czego niniejsze dotyczy by było wiadomo jak interpretować
umowę.
Odp. Zapis dotyczy wymagań określonych w pozycji 17 tabeli „Stacja robocza i oprogramowanie
do rejestratora holterowskiego ciśnieniowego z pozycji 1 i rejestratora holterowskiego EKG z
pozycji 2 – sztuk 1”
Pytanie 87
(dotyczy wzoru umowy dot. urządzeń i oprogramowania - § 5 pkt. 7)
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu przystąpienia do naprawy z "24
godziny" na "72 godziny". W związku z tym, że nie ma określenia "godzin w dni robocze" prosimy
wydłużyć termin z 24 h na 72 h. W przypadku zgłoszenia usterki przez Zamawiającego np. w
piątek po południu będzie potrzeba więcej niż 24 godzin na przystąpienie do naprawy. Prosimy o
pozytywne ustosunkowanie się do prośby, gdyż chcielibyśmy należycie wywiązać się z warunków
umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji.
Odp. Zamawiający zmienia treść ogólnych warunków umowy (dot. urządzeń i oprogramowani) –
paragraf 5 punkt 7 na następujący: „W okresie gwarancji czas reakcji Wykonawcy lub jego
autoryzowanego serwisu na zgłoszenie uszkodzenia ustala się na 24 godziny w dni
robocze,…” pozostała treść zapisu bez zmian.
Pytanie 88
(dotyczy wzoru umowy dot. urządzeń i oprogramowania - § 5 pkt. 7)
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Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę terminu dostarczenia sprzętu zastępczego z
"3 dni" na "7 dni". W ciągu 3 dni może nie być to możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do prośby, gdyż chcielibyśmy należycie wywiązać się z
warunków umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji.
Odp. Nie, zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.
Pytanie 89
Ad§ 5 ust. 5 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub
podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wymiany tego podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W
takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.
Pytanie 90
Ad § 5 ust. 7
A. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze?
Odp. Zamawiający wymaga terminu reakcji serwisu w ciągu 24 godzin w dni robocze.
B. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu
zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy.
Pytanie 91
Ad § 8 ust. 2. Prosimy o obniżenie kary umownej do 10% wartości niedostarczonego urządzenia.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy
Pytanie 92
Ad § 8 ust. 3. Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:
W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy,
remontu, wymiany, przeglądu urządzeń, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania
tych prac innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację serwisową producenta urządzenia,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy ogólnych warunków umowy
Pytanie 93
Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób na ofercie należy podać termin wykonania zamówienia,
aby był on zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Pytanie wiąże się z nieścisłością jaka istnieje
pomiędzy SIWZ, rozdział XII, punkt 3 („Jako termin wykonania zamówienia należy podać datę.”), a
treścią formularza oferty („termin wyrażony w tygodniach”).
Odp. Termin wykonania zamówienia należy podać w tygodniach.
Pytanie 94
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania wraz z
instrukcją obsługi i konserwacji informacji o wykazie czynności serwisowych wykonywanych
samodzielnie przez użytkownika (SIWZ, Rozdział IV, punkt 1, podpunkt d oraz Załącznik nr 2 –
ogólne warunki umowy, §3, punkt 4.1, podpunkt d). Jako producent zastrzegamy, iż użytkownikowi
nie wolno samodzielnie przeprowadzać żadnych napraw lub zmian w wyrobie bez specjalnego
przeszkolenia i upoważnienia wydanego przez producenta, a do wykonywania napraw i innych
czynności serwisowych upoważniony jest wyłącznie autoryzowany serwis producenta.
Odp. Wykonawca sam określa czynności, które mogą być samodzielnie wykonywane przez
użytkownika. Jeśli takich czynności nie ma Wykonawca informuje, że nie ma takich czynności.
Pytanie 95
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania wraz z kartami
gwarancyjnymi zasad świadczenia pogwarancyjnych usług serwisowych (SIWZ, Rozdział IV, punkt
2, podpunkt c oraz Załącznik nr 2 – ogólne warunki umowy, §3, punkt 4.2, podpunkt c). Warunki
serwisu pogwarancyjnego, w tym ceny i zasady współpracy określane będą osobną umową
negocjowaną po wygaśnięciu okresu gwarancji na oferowane wyroby, w związku z czym
niemożliwe jest określenie warunków na etapie składania ofert.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 96
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozpakowanie, zmontowanie, uruchomienie i przetestowanie
dostarczonego urządzenia zostało przeprowadzone przez przedstawiciela wykonawcy nie
będącego pracownikiem serwisu (Załącznik nr 2 – ogólne warunki umowy, §5, pkt 2)?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę aby wymienione w pytaniu czynności zostały przeprowadzone
przez pracownika upoważnionego przez Wykonawcę.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, ponieważ pytania Wykonawców i odpowieddzi
Zamawiającego mają na celu tylko wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ.
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