
Zamość, dnia 03 listopada 2017 r.

AG.ZP.3320.72.            .17  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164) informuje,  że
wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę inkubatorów zamkniętych dla
Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Papieża  Jana  Pawła  II.
Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. pkt. 4 – inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy Zamawiający dopuści inkubator z elektryczną regulacją wysokości w zakresie max.
26 cm?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 2 dot. pkt. 5 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wyświetlacz LED umiejscowiony na
centralnej  kolumnie  inkubatora,  umożliwiający  jego obsługę  zarówno  z  jednej  jak  i  z
drugiej strony?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 3 dot. pkt. 3 -  inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy Zamawiający dopuści 5 otworów pielęgnacyjnych?
Wyjaśnienie: 
Tak – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 dot. pkt. 14 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy  Zamawiający  dopuści  inkubator,  który  jest  wyposażony  w  elektrostatyczny  filtr
jednak bez informowania o potrzebie jego wymiany?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 5 dot. pkt. 17 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora,
w zakresie +/- 12°?
Wyjaśnienie: 
Nie.
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Pytanie 6 dot. 8 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora,
w zakresie +/- 12°?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 7 dot. pyt. 20 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy Zamawiający dopuści inkubator z swobodnym dostępem z 3 stron?
Wyjaśnienie: 
 Nie.

Pytanie 8 dot. pkt. 26 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy  Zamawiający  dopuści  inkubator  z  układem  automatycznej  regulacji  temperatury
(Servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C?
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 9 dot. pkt. 29 - inkubator zamknięty do intensywnej opieki.
Czy  Zamawiający  dopuści  inkubator  wyposażony  w  układ  monitorowania  mierzący  i
podający  temperaturę  na  skórze  noworodka  oraz  temperaturę  powietrza  pod  kopuła,
jednak bez podawania informacji o wykorzystaniu mocy grzałki?
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 10 dot. pkt. 4 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wyświetlacz LED umiejscowiony na
centralnej  kolumnie  inkubatora,  umożliwiający  jego obsługę  zarówno  z  jednej  jak  i  z
drugiej strony?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 11 dot. 8 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy Zamawiający dopuści inkubator z 5 otworami pielęgnacyjnymi?
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 12 dot. 15 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy Zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia materacyka od wewnątrz inkubatora,
w zakresie +/- 12°.
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 13 dot. 21 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy Zamawiający dopuści inkubator z podgrzewaniem wody do bezpiecznej temperatury?
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 14 dot. pyt. 23  – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy  Zamawiający  dopuści  inkubator  z  układem  automatycznej  regulacji  temperatury
(Servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 35-37,5°C?
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Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 15 dot. pyt. 24 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy  Zamawiający  dopuści  inkubator  wyposażony  w  układ  monitorowania  mierzący  i
podający  temperaturę  na  skórze  noworodka  oraz  temperaturę  powietrza  pod  kopuła,
jednak bez podawania informacji o wykorzystaniu mocy grzałki?
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 16 dot. 32 – inkubator zamknięty do podstawowej opieki.
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w technologii Nellcor / Massimo, jako oddzielne
urządzenie?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 17 dot. par. 1 ust. 1, par. 2 ust. 6 wzoru umowy.
Chcielibyśmy  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  w  świetle  obowiązujących  przepisów,
regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie
aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy
i  przeglądy  okresowe  urządzeń  medycznych  powinny  być  wykonywane  przez
przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Inkubator, stanowiący przedmiot
niniejszego  postępowania,  jest  aparatem,  którego  używanie  ma  szczególny  wpływ  na
zapewnienie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  pacjenta.  Wykonywanie  napraw  i  przeglądów
serwisowych  wymagają  odbycia  zaawansowanego  przeszkolenia.  Tego  typu  szkolenia
odbywają się odpłatnie, poza granicami Polski i co do zasady nie obejmują użytkowników
aparatów. W konsekwencji, z uwagi na wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące regulacje
prawne,  kody  serwisowe  mogą  być  przekazywane  wyłącznie  osobie  przeszkolonej  w
zakresie naprawy i przeglądów okresowych aparatu, posiadającej stosowny certyfikat. 
Wyjaśnienie: 
Informujemy,  że  Zamawiający  oczekuje  przeprowadzenia  szkolenia  serwisowego  dla
pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzonego wydaniem certyfikatu (zaświadczenia
na wykonanie napraw i przeglądów okresowych aparatu w zakresie dopuszczonym przez
producenta  do  wykonywania  samodzielnie  przez  pracowników  Inżynierii  Klinicznej
Zamawiajacego.  

Pytanie 18 dot. par. 10 ust. 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający uznaję za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonywaną
za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej
lub poprzez rozmowę telefoniczną?
Wyjaśnienie: 
Tak.

Lek. med Andrzej Mielcarek
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II 

w Zamościu
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