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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości 209000 euro na 
dostawę respiratora stacjonarnego z możliwością wykorzystania jako transportowy z wyposażeniem gotowy do użycia, 
fabrycznie nowy rok produkcji 2017 oraz pomp jednostrzykawkowych z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowy rok 
produkcji 2017. CPV - 33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej, CPV- 33140000-3 materiały medyczne 

Znak sprawy: SPZOZ APMED / 2017   Nr ogłoszenia – 601421-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.              
 

Zamawiający zgodnie z art.38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:   

1. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający 
manualne ustawienie stężenia tlenu oraz możliwość podaży 100% tlenu w czasie 2 minut natomiast bez automatycznego 
rozpoznania odłączenia oraz bez automatycznego zatrzymania respiratora? Ze względu na możliwość nagłej zmiany 
stanu pacjenta to forma ustawień manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający 

zakres wysokiego poziomu ciśnienia beLevel 2-60 cmH20? Ze względu na fizjologię człowieka, taki zakres parametrów 
jest całkowicie wystarczający do poprawnej wentylacji pacjentów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający 

zakres czasu niskiego poziomu ciśnienia 0,2 - 10 sekund? Ze względu na fizjologię człowieka, takie zakresy parametrów 
są całkowicie wystarczające do poprawnej wentylacji pacjentów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający 

bardzo czytelny kolorowy ekran bez możliwości obrotu monitora w płaszczyźnie poziome lub/i pionowej w stosunku do 
respiratora? Taki ekran wysokiej rozdzielczości pozwoli personelowi w dokładny oraz czytelny sposób zobrazować stan 
zdrowotny pacjenta bez konieczności obrotu monitora w płaszczyźnie poziome lub/i pionowej w stosunku do respiratora. 
Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 43  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który 

posiada jedynie trendy graficzne z danymi do 1 roku wstecz? Taki parametr znacznie przewyższa parametr wymagany 
przez Zamawiającego. Ponadto istnieje możliwość pomiaru wartości cyfrowych na podstawie trendów graficznych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez pomiaru 

minutowej objętości przecieków? W zamian za to oferowany przez nas aparat posiada co najmniej równoważne pomiary 
jak % przecieków oraz przepływ przecieku.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 77 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o wadze 

12,7 kg? Zamawiający wymaga aby aparat był zamocowany na podstawie jezdnej, dlatego różnica w wadze nie będzie 
miała praktycznie żadnego znaczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 84 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z 

możliwością sterylizacji zastawki wydechowej w autoklawie natomiast bez konieczności sterylizacji zastawki wdechowej? 
W respiratorze oferowanym przez naszą firmę zastawka wdechowa jest wbudowana wewnątrz urządzenia co jest 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
9. Dostawa respiratora stacjonarnego Pkt. 88 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w 

zamian za boczne szyny umocowane do obudowy respiratora posiada dodatkowe uchwyty montowane do podstawy 
jezdnej oraz koszyk? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający nie popełnij pisarskiej pomyłki wstawiając w ZESTAWIENIU WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH w kolumnie Parametr wymagany TAK: TAK/NIE? Czy wymóg TAK/NIE nie powinien dotyczyć tylko 
punktów ocenianych, a w pozostałych pozycjach nie powinno być wymogu TAK? Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: wszystkie minimalne parametry opisane w ZESTAWIENIU WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH są obowiązujące i wymagają odpowiedzi TAK, odstępstwo dotyczy tylko pozycji 
ocenianych punktowo w zakresie opisanym w/w zestawieniu. 
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