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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/12/2012 (8) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni endoskopowej na 
dwa endoskopy oraz defibrylatora. 
 
Wyjaśnienie 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 2004 r. 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ 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. 
 
Pytania dotyczące załącznika nr 2B – zestawienie parametrów technicznych – zadanie nr 2 – Defibrylator 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator pozwalający wyładowania z energią w zakresie                   
2-270J? Taki poziom energii jest w pełni wystarczający do wykonania skutecznej defibrylacji i jest zgodny 
z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego dotyczącymi zakresu energii defibrylacji dwufazowej? Aktualne wytyczne nie wymagają 
defibrylacji na poziomie 360J. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem pozwalającym na 4 godziny ciągłego 
monitorowania EKG lub 50 wyładowań z maksymalną energią (270J), co jest w pełni wystarczające do 
skutecznej defibrylacji i zapewnienia przenośności urządzenia? Dzięki optymalnej kombinacji tych 
parametrów defibrylator waży poniżej  5 kg. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wyświetlaczem pozwalającym na jednoczesne 
wyświetlenie 2 krzywych dynamicznych? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z funkcją automatycznych autotestów bez udziału 
użytkownika przy każdorazowym uruchomieniu urządzenia, natomiast bez możliwości przeprowadzania 
przez defibrylator codziennego autotestu bez udziału użytkownika, bez włączania urządzenia? Wykonawca 
uważa te rozwiązania jako równoważne. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem 5,6”, co jest w pełni wystarczające do 
czytelnego i przejrzystego wyświetlania wszystkich parametrów i zachowania najwyższego komfortu 
pracy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z monitorowaniem rytmu serca w zakresie: 25-300 ud/min.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitorowanie rytmu serca w zakresie: 25-300 ud/min. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wydruku jednej krzywej EKG ? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez wydzielonego przycisku rozładowania. 
Defibrylator wyposażony jest w bezpieczny system samodzielnego rozładowania po 30 sekundach 
bezczynności, lub po odłożeniu łyżek do odbudowy defibrylatora ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza defibrylator bez wydzielonego przycisku rozładowania. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia prądu stymulacji w zakresie 0 –140 mA, co jest w pełni 
wystarczające do zapewnienia skuteczne stymulacji ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 
Pytania dotyczące załącznika nr 2C – warunki gwarancji, serwis gwarancyjny 
 
Pytanie 10 – dotyczy pkt. 6 
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy do 72 
godzin ? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz. 
 

Pytania dotyczące załącznika nr 5 – wzór umowy 

Pytanie 11 – dotyczy §5 ust. 4 
Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu dostarczenia sprzętu zastępczego poprzez 
usunięcie zapisu: “Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 48 godzin 
dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany”. 
W dalszej części ustępu mowa jest o udostępnieniu Zamawiającemu sprzętu zastępczego w przypadku 
wydłużenia okresu naprawy ponad terminy 5 –12 dni. 
 
Odpowiedź dotyczy §5 ust. 4: 

Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną, zgodną z warunkami technicznymi pracę 

dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu ........ (maks. 12) dni roboczych licząc od dnia 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.  

Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 48 godzin dostarczany jest 

sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany. Sytuacja ta, nie powoduje 

naliczania kar umownych. 
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