
"szpitaf rł sercu tritlsta" WlELosPEcJALlsTYczNY szPlTAL Ml EJSKI
im. J. STRUSIA

z ZAKŁADEM oPlEKUŃczo-LEczN lczYM. sP zoz
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-2B5 POZNAŃ

NlP: 778-13-50-016 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

§y§t§§,|:, :

{af!ąd§anid .

|§O *łł1110lg

lruw.uilmm,:
ls-§ln5u4l5§8::

E Dyrektor 61 877 95 33 @ Fax. Szwajcarska 61 B74 02 07

8 Centr, Szwajcarska 61 B73 90 00 6 ZOL. ul. Grunwaldzka 61 858 57 69
16/,1B 61 B5B 57 90

tł.lww.s?pital-strusia.poznan.pI e-mail: dvrekcia@szpitąj:§!_tu§ią.poznan.pI

Poznań, dnia 12 listopada 201Br,
w sM/ DZP / 38 1 - 1 1097/N /2o tB

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę wyposażenia dla oddziałów Wielospecja!istycznego Szpitala przy
u!. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 0B.11,201Br. i 09.11,201Br. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1: Dotyczy: FORMULARZ OFERTOWY - PAKIET NR 2, Część I, Gwarancja, pkt. 2 i 3l
Zamawiający wymaga przystąpienia do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia - proszę zwrocić
uwagę/ że serwis producenta nie jest serwisem szpitalnym i nie pracuje on w systemie 24h/7dni w
tygodniu i obowiązują go dni wolne od pracy, Święta itp. dlatego tez prosimy o zmianę treści
wymogów na: przystąpienie do naprawy w czasie 48 godzin w dni robocze/ czas usunięcia awarii: do
72 godzin w dni robocze lub w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni
roboczych, aparat zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłuzej niż72 godziny w dni robocze.
Odpowiedźl Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze.
Zamawiający jednocześnie modyfikuje zapisy dotyczące gwarancji w sposób następujący:
W Pakiecie nr 2 w formularzu ofertowym, w tabeli dotyczącej gwarancji:
Pkt. 2: mozliwoŚĆ niezwłocznego kontaktu z serwisem/ w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do
naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze.
Pkt. 3: czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyc48 godzin w dni robocze, chyba, żezprzyczyn
technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii
nie moze przekroczyĆ 5 dni roboczych. Czas naprawy trwającej dłuzej niż72 godziny w dni robocze
wymaga dostarczenia aparatu zastępczego.
Pkt. 5: Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy/ w okresie gwarancji, w
przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemozności
dokonania naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o
jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuzszym niż 7
dni roboczych.
Pytanie 2; Dotyczy: FORMULARZ OFERTOWY - PAKIET NR 2, Część I, Inne funkcje i wyposazenie,
pkt.19: czy Zamawiający wymaga sterylnych łyżek, co jest związane z zaleceniami dotyczącymi VAP?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga,
Pytanie 3: PAKIET NR 2 Respirator
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równowazności wysokiej klasy respirator stacjonarny, z
mozliwoŚcią transportu pacjenta, renomowanel fi
parametrv osólne

1.
Respirator stacjona rno-tra nsportowy na podstawie
iezdnei.

2. Waga modułu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem)

3. Wentylacja dorosłych, dzieci powyzej 0,5 kg

4.

zasilaniew tlen:
- z centralnego źródła sprężonych gazow od 2,B do 6,0
bar
- niskim ciśnieniem 02: 0-1,5 bar
- kompatybilne z tlenem 93Vo

Fritz Stephan o następujących parametrach:
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5. Integralna turbina - przepływ szczytowy 230 l/min.

6, Zasilanie sieciowe 100-240 V 5O Hz+/-l0o/o

7.
Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego
akumulatora 150 minut

B. Klasa szczelności IP44

o Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2

Tryby wentylacji

1,
Preprogramowane parametry wentylacji dla
noworodków, dzieci i dorosłych - wybór przyciskiem na
panelu czołowym

2"
Wentylacja kontrolowana objętoŚcią: VC-CMV; VC-
SIMV

J"
Wentylacja kontrolowana cisnieniem: PC-CMV; PC-
SIMV

4. Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP

Ę Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV;
CPAP

^

Wentylacja ciŚnieniowo kontrolowana z docelową
obiętością oddechową PRVC

7. CPAP, DuoPAP

B. Wspomaganie ciśnieniowe PSV

9.
Mozliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji
PSV

10.
Funkcja preoksygenacji : stężenie tlenu 2t-IO)o/oi
zakres requlacii czasu 10-1B0 sek.

11, Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej

72, Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min.

13, Trigger wydechowy 5-7 Oo/o

1,4. Mozliwość rozbudowy o tryby wentylacji:

a. PC-AcV+

Parametry wentylacji

1
Częstość oddechów regulowana w zakresie 1-150
odd./min.

2.
Objętość oddechowa regu|owana w zakresie:
- 2-20OO ml (tryb PCIPRVC)
- 100 do 2000 ml (tryb VC)

3. Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.

4, Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.

5. Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1

6.
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane
płynnie w zakresie 2I - l00o/o_

7,
Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 -
55 mbar
Ciśnienie wspoma9ania Psupp regulowane w zakresie
1 - 50 mbar

q Wybór opcji przełączania cyku oddechowego:
ri lTe: I:E / częstość odd.; Ti / częqlqść p!4.

10. Wentylacja bezdechu (apnea ventilation)

11, PEEP regulowane w zakresie 0 - 25 mbar

Monitorowanie
1. Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna B,4 cali

2. Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych

? Wyświetlanie parametrów wentylacji :

a) Częstość oddechowa

b) Częstość oddechów spontanicznych
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c) Objętość wydechowa pojedynczego oddechu

d)
Objętość wydechowa pojedynczego oddechu
soontaniczneoo

e) Objętość wentylacji m i nutowej

f) Objętość minutowa wentylacji spontanicznej

s) Minutowa objętość przecieku

h) czas wdechu

i) Czas wydechu

j) czas bezdechu

k) Opór oddechowy (R)

l) Podatność (C)

m) I:E

n) Ciśnienie szczytowe

o) Ciśnienie plateau

p) średnie ciśnienie w układzie oddechowvm

q) P0,1

r) Ciśnienie PEEP/CPAP

s. Prezentację pętli oddechowych

t. Prezentację na ekranie trendów parametrów
monitorowanych z 72 ąodzin

u.
Możliwość równoczesnego obrazowania pętli
oddechowei i krzywei dynamicznei

AIarmy

1
Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy
pacienta wysokieqo/ niskieqo priorvtetu

z

Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożnośc,
objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea/ objętość
oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość
oddechowa, przeciek, PEEP wvsokie/ niskie

11 Pamięć alarmów z ich opisem

Wyposażenie

1.
a,i. Kompletny układ oddechowy dla dorosłych
jednorazowego użytku - 5 szt.

2, a,ii. Podstawa jezdna

3. Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas
nebulizacii 5 do 30 minut

4. Oprogramowanie w języku polskim

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany
i nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin
r. pozostaje bez zmian.

treści ogłoszenia o zamówieniu
przygotowanie oferty, zamawiający
ten wyznaczony na 16.11.2O18

s porz lackowia k


