
Świętochłowice, 16.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  zakup  i  dostawa  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach
realizacji  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna  dla  działania:  10.1.  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  pn.  „Poprawa  jakości  i
dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup
sprzętu  i  wyposażenia  dla  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i
Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego
celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.”, znak sprawy 21/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny”
Prosimy o wyodrębnienie z pakietu nr 2 „Aparat do pomiaru gazometrii, defibrylatory, Bilirubinometr
bezinwazyjny”,  aparatu  do  pomiaru  gazometrii  i  stworzenie  dla  niego  oddzielnego  pakietu.  Takie
rozwiązanie  pozwoli  na  większą  konkurencyjność  ofert  w  zakresie  analizatora  parametrów
krytycznych.

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę i wydziela aparat do pomiaru gazometrii do oddzielnego pakietu –
pakiet nr 16.

Pytanie 2
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny” – Parametry wyliczane
Prosimy o dopuszczenie analizatora nie wydającego wyniku BB, natomiast wydający wyniki ABE i
SBE.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny” – Parametry operacyjne.
Zamawiający wymaga aby objętość próbki była nie mniejsza niż 125 µl. Analizator ma pracować na
oddziale porodowym i ma wykonywać oznaczenia między innymi noworodkom. Mała objętość próbki

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00

                              



ma tutaj największe zastosowanie. Prosimy o sprostowanie wymagania dotyczącego objętości próbki
na „nie większa niż 125 µl.”

Odp.: Zamawiający dokonuje sprostowania co do wielkości próbki.

Pytanie 4
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny” – Parametry operacyjne.
Prosimy o dopuszczenie analizatora, w którym kalibracja hemoglobiny wykonywana jest manualnie raz
do roku, wykonuje ją autoryzowany serwis producenta w czasie rutynowych przeglądów okresowych,
wobec  czego  kalibracja  nie  angażuje  personelu  Zamawiającego  w  wykonanie  oraz  konieczność
pilnowania terminu jej wykonania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny” – Parametry operacyjne.
Zamawiający wymaga aby oznaczenia były możliwe do wykonania z krwi pełnej, surowicy lub osocza.
Prosimy o dopuszczenie analizatora w który posiada dwa tryby wykonywania oznaczeń tj. tryb „krew
pełna”, oraz tryb „inne płyny”. W trybie inne płyny można wykonać wszystkie płyny jam ciała w tym
surowicę i osocze.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny” – Parametry techniczne.
Zamawiający wymaga aby analizator pracował na zasilaniu sieciowym lub akumulatorze. Prosimy o
doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli, że oczekuje aby analizator umożliwiał pracę na tylko
jednym z  dwóch  trybów,  czy  też  aby  mógł  pracować  zarówno  na  zasilaniu  sieciowym i  w  razie
potrzeby na wbudowanym akumulatorze.

Odp.:  Zamawiający oczekuje, aby aparat mógł pracować zarówno na zasilaniu sieciowym i w razie
potrzeby na wbudowanym akumulatorze.

Pytanie 7
Dotyczy:  zał.  nr  1  pakietu  nr  2.  –  „Aparat  do  pomiaru  gazometrii,  defibrylatory,  Bilirubinometr
bezinwazyjny” – Pozostałe wymagania.
Zamawiający określił czas reakcji serwisu (podjęcia naprawy) na 24 godziny.
Prosimy o zmianę czasu reakcji na czas 24 godziny w dni robocze i 48 godzin w dni wolne od pracy.
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Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.
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