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DZPiZ- 02/46/2017 

 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup i dostawa kardiomonitorów na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o..”   

(nr sprawy 46/2017). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

udziela odpowiedzi na następujące pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 

postępowania przetargowego: 

 

Pytanie 1. 
Czy w sytuacji zaoferowania kardiomonitora o lepszych parametrach (m.in. dłuższy czas pracy na 

akumulatorze do 12 godzin, lepsza dokładność pomiaru SpO2, szerszy zakres pomiaru NIBP, szerszy 

zakres pomiaru pulsu z SpO2 oraz NIBP, szerszy zakres pomiaru Temp itp.), Zamawiający zgodzi się 

na dopuszczenie nieznacznych różnic w stosunku do aktualnych zapisów specyfikacji, zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 

         urządzenie pozwala na prezentację odchyleń ST w formie czytelnej tabeli (AD 2.9) 

         urządzenie pozwala na analizę arytmii dla 16 kategorii (ASYSTOLIA, VFIB/VTAC, Para 

pobudz., VT>2, Bigeminia Trigeminia, VENT, R NA T, PVC, Tachykardia, Bradykardia, 

Brakujące uderzenia, IRR, Vbrady, PNC, PNP), z możliwością późniejszej rozbudowy o 

kolejne 10 kategorii (AD 2.10) 

         urządzenie wyposażone jest w tradycyjną (wygodniejszą w codziennym użytku) opaskę do 

wykonywania stazy (zamiast takiej funkcjonalności w monitorze) (AD 5.6) 

         urządzenie pozwala na wybór czasowego zawieszenia alarmów dla wartości 60, 120 i 180 

sekund (AD 8.3) 

         urządzenie pozwala na ręczne programowanie progów alarmowych w czytelnym układzie 

menu, bez programowania automatycznego przez algorytm kardiomonitora (z uwagi na 

zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta)? 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający 

pozostawia  zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

Pytanie 2. 

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby każde urządzenie realizowało 

pomiar CO2 w strumieniu bocznym oraz ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną (IBP). Brak 

szczegółowych zapisów dotyczących pomiaru tych parametrów w dalszej części SIWZ oraz brak 

wymagania dostarczenia akcesoriów dla tych pomiarów sugeruje, że zapis w punkcie 1.8 (g i h) może 

być wynikiem omyłki pisarskiej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga kapnografii i inwazyjnego pomiaru ciśnienia 

krwi, w związku z powyższym Zamawiający usuwa zapisy pkt. 1.8g i pkt. 1.8h 
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Dotyczy projekt umowy 

 

Pytanie nr 3 dotyczy Par. 5 ust 8. 1) 

Prosimy o wydłużenie czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonych usterek do 48h, a następnie czasu 

usunięcia usterek do 5 dni roboczych, 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z 

zagranicy.  

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający 

pozostawia  zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

Pytanie nr 4 dotyczy Par. 6 ust.7 

Prosimy o obniżenie kary umownej do 10%. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający 

pozostawia  zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

Pytanie nr 5 dotyczy par. 6 ust. 5 

Prosimy o modyfikację „ Naliczanie kar umownych nastąpi poprzez wystawienie noty księgowej” 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający 

pozostawia  zapisy SIWZ pozostawia bez zmian. 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 

2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 00-739) przy  ul. Stępińskiej 19/25 dokonuje modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ – Parametry znajduje się do pobrania na stronie 

internetowej Zamawiającego  (www.szpitalczerniakowski.waw.pl) 

 

Zmodyfikowane ww. dokumenty stanowią integralną część udzielonych odpowiedzi. 

 

Poza dokonanymi zmianami pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

ogłoszenia pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem  

Prezes Zarządu 

Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 

                       /-/ 

       Elżbieta Makulska-Gertruda 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

http://www.szpitalczerniakowski.waw.pl/

