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Znak DZPiZ–380–26/2018 
 
 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie 
informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawa sprzętu 
medycznego w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa 
szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie 
staszowskim”. 

 
1. Wykonawca – Pakiet 3: Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego  

urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga. 

 
2. Wykonawca – Pakiet 3: W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa  

się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga,  

aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną  

komunikację systemu centralnego monitorowania pacjenta, sprzętu endoskopowego, analizatora parametrów 

krytycznych z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ? 

Odpowiedź – Zamawiający nie wymaga. 

 

3. Wykonawca – Dot. pakietu nr 3 (pozycja 4) – ssak elektryczny 4szt. 

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny akumulatorowo-sieciowy 230V:  

- o regulacji podciśnienia w zakresie 0-75kPa i przepływie 18l/min; 
- z wbudowanym akumulatorem – czas pracy 30-45min; 
- z wbudowanym, oryginalnym uchwytem z tworzywa na przewód ssący; 
- wyposażony w zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o poj. 1,5l lub 2,5l do wkładów jednorazowych, 
przeznaczony do dezynfekcji lub  zbiornik autoklawowalny z pokrywą przeznaczony do sterylizacji w tem. 
134°C 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 
 
4. Wykonawca – Dot.  Pakiet nr 3 – Załącznik nr 5 Wymagane parametry techniczne – Respirator stacjonarny – 

2 szt.; Pkt. 55 Czy Zamawiający dopuści jeden moduł wymienny pomiędzy dwoma respiratorami? 

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Wykonawca – Dot. projektu umowy par. 4 ust. 22 - W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu 
medycznego dostęp do niektórych ustawień serwisowych jest przeznaczony wyłącznie dla autoryzowanego 
serwisu. Podstawowa diagnostyka i możliwość sterowania funkcjami sprzętu endoskopowego jest pozbawiona 
kodów i nie wpływa na bieżącą eksploatację sprzętu. W związku z tym prosimy Zamawiającego  
o dopuszczenie powyższego rozwiązania (Podstawowa diagnostyka i możliwość sterowania funkcjami sprzętu 
endoskopowego pozbawiona blokad) jako spełnienie wymogu zapisów par.4 ust.22 wzoru umowy. 
Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej rozwiązanie jako spełnienie wymogu 
zapisów par.4 ust.22 wzoru umowy. 
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Zamawiający  niniejszym  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  38  ust 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  
roku – Prawo Zamówień Publicznych, przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu 
nieograniczonego numer  DZPiZ-380-26/2018 z dnia 04.01.2019 roku na: 
Aktualny  termin  składania  ofert  to  dzień  10.01.2019  roku,  do  godziny  8:00,  natomiast 
otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 9:00. 
 
W  związku  ze  zmianą  terminu  składania  i  otwarcia  ofert,  zmianie  ulega  również  termin wniesienia 

wadium, który upływa wraz z terminem składania ofert. 
 
 
 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Staszów, dnia 31.12.2018 r. 

 
Zatwierdzam: 

 
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie 


