Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-6/20

Kraków, dnia 26.05.2020 r.
wg rozdzielnika:
ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ_3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok Operacyjny z podziałem na 20
pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD
poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy
ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–6/20,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że wpłynęły
zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j.), którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok
Operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i
Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:
Jako firma zajmująca się dystrybucją najwyższej jakości urządzeń medycznych zwracamy się z prośbą o odpowiedź na
poniższe pytania:
Dot. Defibrylator
Pytanie 1
Dotyczy: punkt 9, punkt 10
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które w zestawie posiada standardowo kabel 3 oraz 10-żyłowy
do monitorowania od 6 do 12 odprowadzeń EKG?
Kabel 5-żyłowe dostępne są opcjonalnie. Jeśli Zamawiający wymaga dostarczenia kabla 5-żyłowego prosimy o
doprecyzowanie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Dotyczy: punkt 11
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego rozmiar amplitudy EKG podczas monitorowania
dostępny jest na następujących poziomach: automatycznie, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 30.0 mm/mV?
Zaproponowane rozmiary zapisu EKG zapewniają pełną możliwość dostosowania do preferencji użytkowników.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Dotyczy: punkt 14
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego pomoc głosowa stosowana do wybranych ostrzeżeń
posiada możliwość wyciszania i podgłaszania w skali od 1 do 6 poziomu głośności?
Włączanie i wyłączanie możliwe jest wyłącznie przy alarmach dźwiękowych poszczególnych parametrów. Pełne
wyciszenie komunikatów głosowych, np. będących wsparciem trybu AED, nie jest możliwe ze względów
bezpieczeństwa.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Dotyczy: punkt 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
Czy
Zamawiający
dopuści
do
postępowania
urządzenie
zapewniające
pomiar
SpO2:
- o wymaganej w postępowaniu dokładności wysycenia (70% do 100% ±2 cyfry, noworodki: ±3 cyfry) bez
uwzględnienia ruchu/braku ruchu pacjenta, o automatycznej, niekonfigurowalnej przez użytkownika częstości
aktualizacji
i
wzmocnienia
krzywej
SpO2
bez
wykresu
słupkowego
natężenia
sygnału
dynamicznego
- z sygnałem dźwiękowym tętna jedynie w momencie przekroczenia ustalonych granic alarmu
- dokładnością pomiaru częstości tętna dla wszystkich grup pacjentów na poziomie +/- 3 cyfry, bez względu na ruch
lub brak ruchu pacjenta?
Oferowany czujnik Nellcor zapewnia w pełni funkcjonalny pomiar Spo2, w tym krzywą dynamiczną i wartość
procentową. Jest to powszechnie używane i standardowe rozwiązanie w większości urządzeń z możliwością pomiaru
SpO2.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 4
Dotyczy: punkt 27
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wykonujące wstrząsy od 1 do 360J z impedancją obciążeniową
od 25 do 175 om, a czas trwania każdego impulsu krzywej jest regulowany dynamicznie na podstawie
wygenerowanego ładunku, aby skompensować zmiany impedancji pacjenta, podobnie jak siła impulsu (+/- 15% od
zadanej
w
zależności
od
impedancji)?
Dokładność energetyczna podawanych wyładowań różni się w przypadku każdego producenta, co nie wpływa ani na
skuteczność ani na funkcjonalność urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Dotyczy: punkt 27
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które w trybie manualnym pozwala na wybór następujących
wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 300, 360 J z dodatkową sekwencją
trzech kolejnych wyładowań do konfiguracji przez użytkownika w zakresie od 1 do 360J?
Zaproponowany zakres wyboru energii w trybie manualnym jest jednym z najszerszych dostępnych w defibrylatorach
(23 poziomy).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6
Dotyczy: punkt 29
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, którego czas ładowania do 200J wynosi < 6s dla 200 J oraz 9s
dla 360 J?
Wymagany czas ładowania energii oraz odstęp między impulsami do defibrylacji w milisekundach jest
najprawdopodobniej pomyłka Zamawiającego i miał dotyczyć trybu stymulacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 7
Dotyczy: punkt 30 - tryb AED
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które w trybie AED potrzebuje na analizę zwykle poniżej 13
sekund oraz max. 7 sekund na ładowanie energii 200J?
Czas na ładowanie impulsu zgodnie z wytycznymi poświęcany jest na kontynuowanie RKO.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8
Dotyczy:
punkt
34
Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z modułem elektrostymulacji o następujących parametrach:
- Prędkość stymulacji Zmienna od 30 bpm (ppm) do 180 bpm (ppm) ± 1,5% (wzrost lub spadek o wartość 2 bpm
(ppm))
Rozdzielczość 2 bpm (ppm)
Dokładność ± 1,5 %
Prąd wyjściowy 0 mA do 140 mA
Rozdzielczość 2 mA
Dokładność ±5% lub 5 mA, w zależności, która wartość jest większa
Typ impulsu 40 ms stały impuls prądu
Amplituda impulsu Zmienna od 0 mA do 140 mA ± 5% lub 5 mA, w zależności, która
wartość jest większa. Cyfrowe wyświetlanie na monitorze (wzrost lub spadek o wartość 2 mA)?
Zamawiający określił w punkcie 34 wymagania, które nie zawsze podawane są tak szczegółowo przez wszystkich
producentów w dostępnych dokumentach technicznych, instrukcjach obsługi ani nawet szczegółowej dokumentacji
technicznej. W pytaniu zawarliśmy dane dotyczące modułu elektrostymulacji udostępnione przez niemieckiego
producenta oferowanych przez nas urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi do pytań wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Z poważaniem

Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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