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Znak sprawy: 10/ZP/2017 

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego z podziałem na sześć zadań 

 

         WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU 

ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

 

          Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia poniżej 

wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.  

 

Wzór umowy – Załącznik 2 

 

1. par. 4 ust. c - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny 

jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj 

wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki 

nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie 

naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas 

naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 

spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 

spoza UE? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. par. 5 ust. 2b – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par. 5 ust. 2b tak, aby 

okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 3 miesiące? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

3. par. 8  - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że 

na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki oraz 10%    w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do 

przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Zadanie 3 – Respirator – 2 sztuki 

 

4. Do punktu 6: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator umożliwiający 

awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego przez okres 85 minut? Jest to czas 

nieznacznie różniący się od wymaganego. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

5. Do punktu 15: Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator nie posiadający 

funkcji automatycznych westchnień? Pragniemy nadmienić, iż w nowoczesnej terapii 

oddechowej brak jest wskazań do stosowania wentylacji z westchnieniami, jako że istnieją 

inne metody wentylacji takie jak np. PEEP/CPAP, BILEVEL, APRV korzystniejsze z 

punktu widzenia patofizjologii schorzeń płuc. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 



6. Do punktu 17:  Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na możliwości 

prowadzenia wentylacji poprzez maskę w trybach CPAP, CPAP/PS oraz pozostałych 

trybach wentylacyjnych (VCV, PCV itd) z określeniem procentu  tolerowanego przecieku 

od 10 do 90% i aktywacją alarmów. Ponadto respirator jest wyposażony w dedykowany 

tryb wentylacji NIV posiadający  możliwość wsparcia ciśnieniem oraz utrzymuje 

określone ciśnienie PEEP? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

7. Do punktu 24, 26: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację częstości 

oddechów w zakresie 3-120 rpm oraz z regulacją czasu wdechu od 0,25 do 15 sekund? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

8. Do punktu 27: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację I:E w 

zakresie 4:1 do 1:9? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

9. Do punktu 31: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia 

wspomagania w zakresie 0-60 cmH2O? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

10. Do punktu 33: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację wysokiego 

poziomu ciśnienia w zakresie 1-98 cmH2O? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

11. Do punktu 35,36: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu 

wysokiego poziomu ciśnienia w zakresie 0,25 do 15 sekund oraz z regulacją czasu niskiego 

poziomu ciśnienia w zakresie 0,25 do 18 sekund? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

12. Do punktu 37: Czy Zamawiający dopuści respirator z przepływowym trybem 

rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie 1-9 l/min? 

       Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

13. Do punktu 54: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar oporności płuc 

bazujący na średnim pomiarze oporów wdechowych i wydechowych w drogach 

oddechowych pacjenta mierzony podczas cyklu oddechowego? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

  

14. Do punktu 62: Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający rozbudowę o Pomiar 

krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzyków za pomocą cewnika 

umieszczonego w tchawicy? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

15. Do punktu 73: Czy Zamawiający dopuści respirator z pamięcią alarmów umożliwiającą 

zapisanie 200 zdarzeń alarmowych? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

16. Do punktu 80: Czy Zamawiający dopuści nebulizator z regulacją czasu nebulizacji w 

zakresie 7-32 minut? 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

17. Do punktu 93: Czy Zamawiający potwierdza, iż wymagane szkolenie personelu, 

wymienione w punkcie 93, powinno obejmować swoim zakresem obsługę oferowanego 

urządzenia? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 



18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respiratory bez podstawy jezdnej? Respiratory 

będą zainstalowane na półce kolumn anestezjologicznych zgodnie z  punktem 84. W 

przypadku posiadania przez oddział kolumn podstawa na kółkach zajmuje dodatkowe 

miejsce ograniczając przestrzeń wokół pacjenta. Respirator na podstawie ma sens, jeżeli 

na oddziale nie byłoby kolumn. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

 

 
                   Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


