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Parczew, 23.12.2015 r. 

  
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2015 (2) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do znieczuleń ogólnych 
i Histeroskopu kompaktowego dla SPZOZ w Parczewie. 
 
 
 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami), 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe 

pytania zadane przez Wykonawcę. 
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze 
prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów w §3 ust. 4 projektu umowy na: „Za datę zapłaty 
faktury uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego na fakturze 
VAT”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 2 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania dostępności części 
zamiennych i materiałów zużywalnych na okres 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca 
bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części 
zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo 
zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, 
producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed 
kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić 
postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych 
Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości 
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej 
wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez 
Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: 
„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować 
będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan 
natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” 
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, 
prosimy o jego wskazanie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 4 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża 
zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu 
rejestrowego na wzorze Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 6 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na żadne zabezpieczenia, wobec tego nie będzie 
pokrywał żadnych kosztów z nimi związanych. 

  
Pytanie 7 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia 
obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 8 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zabezpieczenie płatności w formie cesji praw z 
polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji praw z polisy 
ubezpieczeniowej na wzorze Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 10 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez 
wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 11 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 12 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże 
weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia. 
 
Pytanie 13 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez 
Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za 
wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 14 dot. Załącznika nr 5 wzór umowy: 
Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku, jeśli wewnętrzne procedury Wykonawcy nakazują 
stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości odsetek przewidzianych 
w art. 359 § 2(1) Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi na to zgodę?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 15 dot. SIWZ: 
Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku 
wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 16 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 4 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z centralnym hamulcem? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 7 tabelki: 
Ponieważ w danych technicznych Flow-i czas pracy na baterii jest określony: około 90 minut, 
rozumiemy, że Zamawiającemu chodzi o czas pracy przy zasilaniu awaryjnym w standardowych 
warunkach procesu wentylacji i znieczulenia. Prosimy o potwierdzenie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 18 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 8 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z przepływem wdechowym na poziomie 180 l/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie 19 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 9 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści ssak z dedykowanymi dwiema butlami o pojemności 0.7L każda, do 
których można stosować wkłady jednorazowe? Nie zamierzacie chyba Państwo co chwilę zmieniać 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 11 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem/monitorem nieobrotowym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 13 tabelki: 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, który przy istniejącej i skonfigurowanej sieci informatycznej 
szpitala może mieć możliwość eksportu danych dotyczących znieczulenia. Akces do takiej bazy 
maja tylko osoby uprawnione. Przenoszenie danych wrażliwych na nośniku USB bez kontroli i do 
nieuprawnionych komputerów i możliwość wniknięcia w te dane osób nieuprawnionych może 
naruszać ustawę o ochronie danych osobowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 22 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 15 tabelki: 
Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet 
i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 
Konstrukcja Flow-i wymaga takiej cechy do poprawnego funkcjonowania i zapewnienia 
bezpieczeństwa Pacjenta jednakże sformułowana w formie wymagania narusza zapisy UZP o 
równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 23 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 16 tabelki: 
Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet 
i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 
Konstrukcja Flow-i wymaga takiej cechy do poprawnego funkcjonowania i zapewnienia 
bezpieczeństwa Pacjenta i jest rozwinięciem pkt 15 SIWZ, jednakże sformułowana w formie 
wymagania narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 24 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 17 tabelki: 
Ponieważ filozofia firmy Maquet w zakresie rozumienia znaczenia  „minimum” jest odmienna od 
ogólnie przyjętej, prosimy o dopuszczenie aparatu z przepływem od 200 ml/min. Pragniemy 
zwrócić uwagę, że minimalnym przepływem na poziomie 300 ml/min charakteryzuje się jedynie 
aparat Flow-i, pozostali producenci oferują przepływy 200 ml/min; co zapewnia bezpieczeństwo 
Pacjenta, a jednocześnie ułatwia stosowanie technik z niskimi czy minimalnymi przepływami. Taki 
wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 25 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 18 tabelki: 
Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet 
i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 
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Niewątpliwie czujniki wewnętrzne mogą nie wymagać rutynowej wymiany, nie są jednak 
niezniszczalne, a zapewne wymiany dokonuje serwis. Prosimy o dopuszczenie aparatu z 
wymienialnymi czujnikami nadającymi się do sterylizacji, które mogą być wymieniane przez 
personel bez użycia narzędzi. Aktualny wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu 
oferentów, stąd prosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 26 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 20 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z obejściem O2 >35 l/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 27 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 21 tabelki: 
Ponieważ w pkt. 10 SIWZ jest taki sam zapis rozumiemy, że Zamawiającemu chodzi o jeden 
przepływomierz. Prosimy o potwierdzenie? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 28 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 22 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez elektronicznej zastawki APL tylko z klasyczną zastawką 
APL, nastawianą ręcznie z przejrzystą skalą, łatwą w obsłudze? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 29 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 23 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z pochłaniaczem o pojemności 1.5L wielorazowego użytku oraz z 
możliwością zastosowania pochłaniaczy jednorazowych 1,2L wymienianych w czasie pracy bez 
rozszczelnienia układu. Rozumiemy także że chodzi Państwu o krótkotrwałą możliwość pracy z 
obejściem pochłaniacza przez czas jego wymiany. Prosimy o dopuszczenie i potwierdzenie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 30 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 25 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem respiratora bez możliwości obrotu, umieszczony z 
przodu aparatu, sterowany pokrętłem i przyciskami na ekranie dotykowym? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 31 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 26 tabelki: 
Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet 
i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 
Prosimy o dopuszczenie aparatu z respiratorem na ekranie którego prezentowane są trzy krzywe 
dynamiczne, prezentowane są 2 pętle oddechowe, prezentowane są nastawy parametrów 
wentylacji i parametry mierzone, prezentowane są tzw. wirtualne przepływomierze, prezentowane 
są trendy, prezentowane są objętości oddechowe typu MV obowiązkowa, MV spontaniczna w 
ml/min lub l/min. Aktualny wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd 
prosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 32 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 31 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony lub z możliwością rozbudowy o tryb AutoFlow 
równoważny do wymaganego PRVC? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 33 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 31 tabelki: 
Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z obecną wentylacją synchronizowaną objętościową z 
regulacją czułości wyzwalania oddechu przez pacjenta? Biorąc pod uwagę wymaganą klasę 
aparatu, wyposażenie go tylko w tryby wentylacji VC i PC wydaje się niezrozumiałe, bowiem na 
rynku dostępne są dużo tańsze i prostsze urządzenia bez całej masy wymaganych w tym 
postępowaniu opcji. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 34 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 33 tabelki: 
Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego cechę charakterystyczną aparatu Flow-i firmy Maquet 
i dopuszczenie aparatu bez takiej funkcji. Czy Zamawiający wyraża zgodę? 
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Prosimy także o dopuszczenie aparatu z funkcją prognozowania wydechowego stężenia 
anestetyku oraz wbudowaną funkcją optymalizacji przepływu ŚG tzw. ekonometrem znieczulania. 
Aktualny wymóg narusza zapisy UZP o równym traktowaniu oferentów, stąd prosimy jak na 
wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 35 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 33 tabelki: 
Prosimy o ustanowienie wymogu posiadania przez aparat funkcji w zakresie przeprowadzenia 
oceny końcowo wydechowego stężenia anestetyku oraz w zakresie doboru przepływu ŚG przy 
pracy z minimalnymi lub niskimi przepływami. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 36 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 37 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją PEEP w zakresie 2 do 35 cm H2O? Podany w 
wymaganiu zakres spełnia tylko aparat Flow-i. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 37 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 38 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją ciśnienia wdechowego w zakresie od 1 do 80 
cmH2O? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 38 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 40 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z plateau w zakresie 20 do 60%? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 39 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 56 tabelki: 
Prosimy o wykreślenie wymogu opisującego parametr charakterystyczny dla Flow-i i dopuszczenie 
aparatu z pomiarem ciśnienia PEEP. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 40 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 58 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru podatności statycznej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 41 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 67 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez złącza VGA? O ile złącze szeregowe i LAN (RS i Ethernet) a 
nawet USB można nazwać komunikacyjnymi o tyle VGA to analogowy interfejs do przesyłania 
sygnału wideo. Obecnie jest już mało popularny, jednak możemy spotkać go jeszcze w starszych 
modelach notebooków. Wyjściowy obraz przesyłany przez interfejs VGA jest bardzo słabej jakości, 
zarówno z tego względu jak i faktu, że w wymogu zawarto opis cech charakterystycznych aparatu 
Flow-i prosimy jak na wstępie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 42 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 68 tabelki: 
Rozumiemy, że Zamawiający poprzez sformułowanie „kopiowanie zdjęć z ekranu” ma na myśli 
tzw. „zrzut ekranu” czyli zapis aktualnego obrazu wyświetlanego na ekranie do pliku graficznego. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 43 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 68 tabelki: 
Czy Zamawiający wymaga także by konfiguracja jednego aparatu mogła być przeniesiona na 
nośniku USB i zastosowana w drugim aparacie co znacznie uprości czas przystosowania 
urządzenia do indywidualnych wymagań? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 44 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 69 tabelki: 
Czy Zamawiający zdecyduje się zrezygnować z preferowania cech oferowanych jedynie w 
aparacie Flow-i firmy Maquet i dopuści do udziału w postępowaniu także urządzenia innych 
oferentów, bowiem aktualny wymóg opisuje funkcjonalność posiadaną tylko przez aparat Flow-i. 
Aparat Zeus a nawet Aisys posiadają zupełnie inne  rozwiązania techniczne. Wymóg elektronicznej 
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podaży i sterowania parownikami w połączeniu z pkt 33 SIWZ gdzie wymaga się jedynie 
możliwości rozbudowy, nie ma nawet uzasadnienia technicznego. Prosimy zatem o dopuszczenie 
aparatu z możliwością podłączenia dwóch parowników jednocześnie, klasycznych, sterowanych 
manualnie, z kontrolą nastaw na ekranie respiratora. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 45 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 70 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez wyświetlania poziomu środka na ekranie, który jest przecież 
widoczny w tzw. przezierniku parownika? Zestawienie cech w tym i innych punktach tabeli SIWZ 
uniemożliwia złożenie ważnych ofert innym producentom urządzeń medycznych w nieuzasadniony 
sposób preferując aparat Flow-i co narusza zasady zawarte w UZP. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 46 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 75 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych pacjenta z ekranem o przekątnej 10,4 cala? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 47 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 75 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych pacjenta z wbudowanymi modułami 
pomiarowymi, spełniający wszystkie pozostałe wymagania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 48 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 92 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści jednoczesne wyświetlanie dwóch wartości: albo dwóch temperatur, albo 
temperatury i różnicy temperatur, do wyboru przez użytkownika? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 49 dot. Załącznika nr 8 parametry techniczne, pkt 96 tabelki: 
Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych pacjenta z ręcznym ustawianiem granic 
alarmowych wszystkich parametrów, bez automatycznego ustawiania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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