Maków Mazowiecki 02.05.2019
Znak sprawy: 7/2019r
Część I
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy udzielonych odpowiedzi z dnia 18.04.2019 oraz
25.04.2019, zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie poniższych odpowiedzi.
Strona 64 -Dotyczy Pakiet Nr. 20 -Monitor Kardiologiczny OIOM
„Pyt.1- Czy zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności
kardiomonitory o poniższych parametrach:….”
Odpowiedź na stronie 68-„Tak pozostałe wymagania muszą spełniać”
Strona 68 -Dotyczy Pakiet Nr. 21 -Monitor intensywnego nadzoru
„Pyt.1- Czy zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności
kardiomonitory o poniższych parametrach:….”
Odpowiedź na stronie 71-„Tak pozostałe wymagania muszą być spełnione”
Strona 71 -Dotyczy Pakiet Nr. 22 -Monitor kardiologiczny transportowy – 6 szt.
„Pyt.1- Czy zamawiający dopuści do postępowania na zasadzie równoważności
kardiomonitory o poniższych parametrach:….”
Odpowiedź na stronie 73-„Tak pozostałe wymagania muszą być spełnione”
Czy Zamawiający może doprecyzować co miał na myśli odpowiadając „Tak pozostałe
wymagania muszą spełniać”?. Czy miał na myśli pozostałe nie uwzględnione parametry w
przesłanej specyfikacji technicznej przez firmę a zawarte w tabeli parametrów technicznych
załącznika nr. 2 dla danego pakietu? Jeżeli tak to powyższy zapis odpowiedzi wprowadza
możliwość różnej jej interpretacji.
W zakończonym postępowaniu nr. 4/2019- Sprzęt medyczny SOR, Zamawiający na podobnie
zadane pytanie udzielił odpowiedzi jasnej i zrozumiałej dla wszystkich uczestników
postępowania tj. „Tak z utrzymaniem innych wymaganych parametrów nie wymienionych w
tabeli.”. Powyższa odpowiedź nie budziła wątpliwości dla potencjalnych oferentów, iż muszą
spełniać wszystkie pozostałe wymogi techniczne zawarte w tabeli specyfikacji technicznej
ogłoszonej przez Zamawiającego.
W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie odpowiedzi, ponieważ specyfikacja na
którą odpowiedział Zamawiający różni się od tej której wymaga w załączniku nr. 2 do SIWZ. W
przypadku złożenia ofert na dwie różne specyfikacje, istniej ryzyko braku możliwości
dokonania oceny ofert ze względu na zaistniałe rozbieżność w funkcjonalności oraz
wyposażeniu sprzętu. Dla przykładu zamawiający w załącznik nr. 2 do SIWZ ,pakiet nr 22 w
punktach VIII.2 oraz VIII.17 wymagał zasilania modułu transportowego na min. 120 minut oraz
180 minut dla monitora modułowego a w pytaniu nie ma mowy o zasilaniu akumulatorowym
dla monitora modułowego a jedynie dla modułu transportowego co jest spełnieniem jedynie
jednego punktu. Ponadto w pkt. VIII.37 zamawiający oczekuje wbudowanej drukarki
termicznej a w pytaniu brak jest takiego zapisu co może skutkować innymi wartościami oferty.
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Odp.
Zamawiający informuje, że dopuszcza kardiomonitory zawarte w odpowiedziach na
pytania części I precyzuje, że udzielając odpowiedzi twierdzącej o dopuszczeniu
kardiomonitorów o parametrach wykazanych w tabelach ( Pyt 1strona strona 64 do 68
Pakiet Nr. 20, Pyt 1 strona 68 do 71 Pakiet Nr. 21, Pyt 1 strona 71do73 Pakiet Nr. 22)
wyraził zgodę na dopuszczenie parametrów zawartych w tabelach z zastrzeżeniem, że
urządzenia muszą spełniać wszystkie pozostałe wymagania opisane przez
Zamawiającego w Załączniku Nr 2- Pak Nr 20, Pak Nr 21, Pak Nr22
Część II
Dotyczy odpowiedzi z dnia 25.04.2019 „ Zamawiający wymaga dostarczenia
wymienionych modułów w Pak Nr. 21 poz.70 po 1 sztuce na każdy kardiomonitor z
włączeniem modułu rzutu serca lub ICG, który musi być dostarczony 1 na wszystkie
kardiomonitory. Wykonawca dostarczy 2 centralne monitorujące.
Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający prawdopodobnie popełnił pomyłkę pisarską,
ponieważ nie może wymagać po 1 sztuce na każdy kardiomonitor (z 15 sztuk) z
włączaniem tylko 1 sztuki modułu rzutu serca(ponieważ to już nie będzie wymagana
ilość dla każdego monitora). Prawdopodobnie Zamawiający miał na myśli po 1 sztuce na
każdy kardiomonitor z wyłączeniem modułu rzutu serca lub ICG, który musi być 1 na
wszystkie oferowane kardiomonitory.
Odp. Po 1 sztuce na każdy kardiomonitor z wyłączeniem modułu rzutu serca lub ICG,
który musi być dostarczony 1 na wszystkie oferowane kardiomonitory.Tj. 15 sztuk
modułów IBP, 15 sztuk modułów kapnometrii w strumieniu bocznym lub głównym
lub Microstream oraz 15 pomiar pulsoksymetrii w technologii Nellcor lub Masimo
lub zgodnie z dopuszczoną wcześniejszą odpowiedzią w technologii producenta
kardiomonitorów z możliwością stosowania czujników Nellcor, 1 moduł rzutu
serca lub ICG
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