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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
                     wg rozdzielnika 

Nr sprawy: NOZ – 17/12

Dotyczy:  Zakup sprzętu medycznego. 
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz. 6. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli w pkt. 1.8 „niskie zużycie środka”. Czy Zamawiający wymaga,
    aby zużycie wynosiło 1 ml/m3?.
2. Dot. Cz. 6. Czy Zamawiający wymaga, aby płyn używany do dezynfekcji posiadał w składzie, oprócz nadtlenku wodoru,
    substancję aktywną w postaci kationów srebra ?.
3. Dot. Cz. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC nie jest wyrobem medycznym w myśl
    definicji o wyrobach medycznych natomiast posiada deklarację CE zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE wymaganą dla tego typu
     urządzeń?.
4. Dot. Cz. 5. Czy ze wzgl. na przeznaczenie sprzętu (częsty transport pacjenta) zamawiający wymaga pracy z wewnętrznego
    akumulatora min. 20 h przy prędkości 5ml/h ?.
5. Dot. Cz. 5. Czy Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się z wykorzystaniem wyświetlacza
    alfanumerycznego ?.
6. Dot. Cz. 5. Czy Zamawiający wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się poprzez komunikaty prezentowane w
    języku polskim (polska wersja językowa menu ułatwiająca programowanie) ?.
7. Dot. Cz. 5. Czy Zamawiający wymaga programowalnej (standardowo co 0,1 ml/h) funkcji utrzymania drożności naczyń po
    zakończeniu infuzji (KVO) ?.
8. Dot. cz. 6. Czy Zamawiający wymaga , aby urządzenie do dezynfekcji posiadało funkcję archiwizacji danych, która umożliwia
    udokumentowanie daty i czasu trwania przeprowadzonych procesów dezynfekcji oraz ich archiwizację w pliku komputerowym
    lub wydruku?. 

Odpowiedzi:
Ad 1 Zamawiający w pkt. 1.8 pod pojęciem „niskie zużycie środka” rozumie zużycie środka do 1 ml/m3.
Ad 2 Zamawiający nie wymaga, aby płyn używany do dezynfekcji posiadał w swoim składzie substancję aktywną w postaci
         kationów srebra, natomiast ma spełniać zapisy SIWZ.
Ad 3 Tak, Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym jednakże ma ono spełniać wymagania SIWZ i
          posiadać deklarację zgodności CE.
Ad 4 Zamawiający wymaga aby pompa infuzyjna pracowała  z wewnętrznego akumulatora nie krócej niż 4 h .
Ad 5 Tak, Zamawiający  wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się z wykorzystaniem wyświetlacza   
         alfanumerycznego.
Ad 6  Tak, Zamawiający  wymaga aby komunikacja z użytkownikiem odbywała się poprzez komunikaty prezentowane w
          języku polskim. 
Ad 7 Zamawiający nie wymaga  programowalnej funkcji utrzymania drożności naczyń po zakończeniu infuzji (KVO) .
Ad 8 Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaproponowany przedmiot zamówienia posiadał funkcję archiwizacji danych,
          która umożliwia udokumentowanie daty i czasu trwania przeprowadzonych procesów dezynfekcji oraz ich archiwizację w
          pliku komputerowym lub wydruku.
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