
Świętochłowice, 19.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  zakup  i  dostawę  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału  Ginekologiczno-
Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i  Oddziału  Neonatologicznego  w  ramach  realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, znak sprawy 24/ZA/18

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

Pytanie 1
Pakiet  nr 7 - Zakup Inkubatora otwartego do naświetleń noworodków – 1 kpl. 
Pkt.   16e  –  czy  Zamawiający  dopuści  ścianki  bez  mechanizmu  wolnego  opadania,  z  konstrukcją
ścianek umożliwiającą ich bezpieczne wyjęcie do mycia i dezynfekcji?
Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego stosowane jest tylko przez jednego producenta i nie ma
żadnego praktycznego zastosowania. Jednak utrzymanie tego wymogu ogranicza możliwość złożenia
ofert konkurencyjnych.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Pakiet  nr 7 - Zakup Inkubatora otwartego do naświetleń noworodków – 1 kpl. 
Pkt.   22  a-i  –  czy  Zamawiający  dopuści  lampę  diodową  do  fototerapii  wbudowaną  w  głowicę
promiennika  emitującą światło niebieskie oraz dodatkowo światło zielone o bardzo wysokiej zdolności
terapeutycznej?  Lampa  posiada  również  diodowe oświetlenie  światłem białym z  przełączaniem na
oświetlenie nocne.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Pakiet  nr 7 – Zakup Stanowiska do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – 3 kpl. 
Pkt.   16e  –  czy  Zamawiający  dopuści  ścianki  bez  mechanizmu  wolnego  opadania,  z  konstrukcją
ścianek umożliwiającą ich bezpieczne wyjęcie do mycia i dezynfekcji?
Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego stosowane jest tylko przez jednego producenta i nie ma
żadnego praktycznego zastosowania. Jednak utrzymanie tego wymogu ogranicza możliwość złożenia
ofert konkurencyjnych.
 
Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 18.09.2018 r.
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Pytanie 4
Cieplarka stacjonarna do ogrzewania płynów
Czy zamawiający w urządzeniu zamierza ogrzewać płyny infuzyjne, irygacyjne lub inne płyny będące
wyrobami medycznymi?
 
Odp.: Tak.  Zamawiający  zamierza  ogrzewać  płyny  infuzyjne,  irygacyjne  lub  inne  płyny  będące

wyrobami medycznymi?

Pytanie 5
Cieplarka stacjonarna do ogrzewania płynów
poz. 1 tabeli specyfikacji technicznej
Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  urządzenie  było  sprzętem  medycznym,  a  nie  komercyjnym,  czy
laboratoryjnym, 
co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U.
2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania
wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.
U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) . Producent sprzętu miał wdrożony system ISO
13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną
stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń medycznych?
 
Odp.: Zamawiający wymaga urządzenia medycznego.

Pytanie 6
pakiet 13 poz. 4 tabeli specyfikacji technicznej
Czy  zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  Cieplarkę  Medyczną  o  pojemności  wnętrza  komory
grzewczej 88 litrów? Dużym  problemem sal operacyjnych jest ilość dostępnego miejsca. Urządzenie o
mniejszych  gabarytach  mogące  jednocześnie  pomieścić  taką  samą  lub  zbliżoną  ilość  płynów
wymaganych  przez użytkownika jest dużo praktyczniejszym rozwiązaniem.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
pakiet 13 poz. 8 tabeli specyfikacji technicznej
O zamawiający rozumie pod pojęciem manualny i automatyczny program pracy? Cieplarki medyczne
są urządzeniami przeznaczonymi do pracy ciągłej.  Dlatego zwracamy się o dopuszczenie wysokiej
klasy  cieplarki  medycznej,  której  program  jest  automatycznie  przystosowany  do  pracy  ciągłej.
Urządzenie  automatycznie  utrzymuje  zadaną temperaturę,  natomiast  zmiana  temperatury może być
wykonana manualnie. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 8
 pakiet 13 poz. 9 tabeli specyfikacji technicznej
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  wysokiej  klasy  cieplarkę  medyczną  posiadającą  dwie
szuflady znajdujące się w jednej komorze grzewczej? Większość płynów medycznych powinna być
ogrzewana  do  temperatury  42  st.  Celsjusza.  Dlatego  też  takie  rozwiązanie  jest  praktyczniejsze  i
wygodniejsze dla użytkownika.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
pakiet 13 poz. 10 tabeli specyfikacji technicznej
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczna, która posiada stabilność temperatury
wnętrza  komory  na  poziomie  +/-  1st  Celsjusza?  Jednocześnie  jest  zabezpieczona  przed  tzw.
Przegraniem  trzema  niezależnymi  zabezpieczeniami  (dwa  elektroniczne  jedno  mechaniczne)  takie
rozwiązanie daje gwarancję bezpieczeństwa.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
pakiet 13 poz. 12 tabeli specyfikacji technicznej
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy cieplarkę medyczną nieposiadającą archiwizacji parametrów
pracy?  Parametr  archiwizacji  parametrów  pracy  nie  jest  wymagany  przy  produkcji  cieplarek
medycznych. W przypadku cieplarek medycznych archiwizacja będzie dotyczyła zapisów temperatury
znajdyjących się na wyświetlaczu i nie będzie miała żadnego znaczenia dla przyszłego użytkownika.
Cieplarka, którą chcemy Państwu zaoferować posiada 3 niezależne zabezpieczenia. Dwa elektroniczne
i  jedno  mechaniczne,  które  w  przypadku  wystąpienia  zbyt  wysokiej  lub  zbyt  niskiej  temperatury
zatrzymają pracę urządzenia i wyświetlą rodzaj błędu. Daje to zdecydowanie większe bezpieczeństwo
pracy niż archiwizacja parametrów.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad. 5. Czy zamawiający dopuści monitor z chłodzeniem przy pomocy wentylatora? Rozwiązanie takie
nieznacznie tylko podnosi poziom hałasu i nie jest uciążliwe.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad. 7. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, którego dwa akumulatory wystarczają na 4 godziny
pracy przy pomiarze NIBP z interwałem 20 min?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 13
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad. 12. Czy zamawiający dopuści monitor bez opisanej funkcjonalności?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad.  13a.  Czy  zamawiający  dopuści  monitor  bez  ekranu  dotykowego,  z  wygodnym  pokrętłem  i
przyciskami do obsługi funkcji monitora?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad.  13b.  Czy  zamawiający  dopuści  monitor  bez  ekranu  dotykowego,  z  wygodnym  pokrętłem  i
przyciskami do obsługi funkcji monitora?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad.  13c.  Czy zamawiający  dopuści  monitor  który może  wyświetlić  max.  10  przebiegów? Istnieje
ponadto możliwość wyświetlenia 12 odprowadzeń EGK jednocześnie na ekranie monitora.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad.  14a.  Czy zamawiający dopuści  monitor  obsługujący tylko kabel  12 odprowadzeniowy lub 3/5
odprowadzeniowy? 
W zależności od odpowiedzi dostawcy.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Dotyczy zadania nr 11 – kardiomonitory
Ad. 14b. Czy zamawiający dopuści monitor bez automatycznej detekcji rodzaju kabla EKG?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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