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Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 

im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 62 

41-940 Piekary Śląskie 

Sekcja d/s zamówień publicznych 

Znak sprawy: SZP.270-35/15 

                              Piekary Śląskie 13.07.2015r. 
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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Dostawa aparatów do znieczuleń. 

Numer ogłoszenia: 2015/S 109-197900; data publikacji 09/06/2015r. 
 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba  

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust.  

2 ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski  

o wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  

 
PYTANIE 39 

Dotyczy odpowiedzi z dnia 08.07.2015 r   

W związku z odpowiedziami na pytania oferentów z dnia 08.07.2015 r , Zwracamy się do Zamawiającego  

z prośbą o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w odpowiedzi na pytanie Nr 4.  

 

Wprowadzenie  wymogu zmieniłoby specyfikację  i w konsekwencji  prowadziłoby  do konieczności 

zaoferowania najbardziej zaawansowanego ale i najdroższego aparatu do znieczulenia ogólnego. 

Jednocześnie Zamawiający nie wprowadził tego wymogu do zmodyfikowanej obowiązującej  tabeli 

parametrów wymaganych Załącznik nr 6 Aparat do znieczuleń wraz z wyposażeniem  - 2 szt. 

Odpowiedź:  

Zamawiający popełnił w odpowiedzi omyłkę. Odpowiedź na pytanie nr 4 powinna brzmieć 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający  nie wymaga zatem aby aparat do znieczulenia 

ogólnego był wyposażony w automatyczne sterowanie znieczulenia końcowo-wydechowym stężeniem 

środka wziewnego AA i końcowo-wydechowym stężeniem tlenu w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

znieczulenia i minimalizacji zużycia środków wziewnych z możliwością wyłączenia funkcji przez 

użytkownika ale dopuszcza takie rozwiązanie. 
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PYTANIE 40 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga jednego pulsoksymetru stacjonarno-transportowego 

do całej dostawy ? czyli do dwóch aparatów do znieczulenia z osprzętem. 

Odpowiedź:  

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z siwz – jednego pulsoksymetru dla jednego aparatu do 

znieczulenia czyli w sumie dwóch pulsoksymetrów stacjonarno-transportowych.  

 

MODYFIKACJE: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje SIWZ w 

następujący sposób: 

1. W siwz w cz. X  Składanie i otwarcie ofert i procedura wyboru oferty:  zapisy „31.07.2015” 

zastępuje się zapisami „05.08.2015” 

W związku z wprowadzonymi zmianami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający 

przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.08.2015 r . Godziny pozostają bez zmian.  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 


