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TAM-1069/1-PN/55-2016      Rybnik, dnia 04.11.2016 r. 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu 
 w roku 2016: respirator stacjonarny – 1 sztuka i respirator przenośny – 1 sztuka w ramach Narodowego 
Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 

POLKARD na lata 2013-2016 
(zamówienie nr TAM-1069-PN/55-2016) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 31.10.2016 r., pod nr 334131 - 2016 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela następujących odpowiedzi. 
Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 

Pytania od nr 1 do nr 4 dotycz ą pakietu nr 1  
 
Pytanie 1: „Lp.II.8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez oddechu spontanicznego 

wspomaganego objętością?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfika-
cją należy w zał ączniku nr 1.2 do oferty w poz. II.8 ( „Specyfikacja techniczna”)  nanieść stosow-
nie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2: „Lp.IV.6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez oddechu spontanicznego 

wspomaganego proporcjonalnie  z automatycznym pomiarem podatności i oporów odde-
chowych (PPS lub PAV) 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.  
 
Pytanie 3:  „Lp.V.14 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał zainstalowanego modułu 

kapnografii?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wyja śnia, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkó w 
zamówienia (punkt V.14 zał ącznika nr 1.2), wymaga zaoferowania pomiaru CO 2 wyświetlanego 
na ekranie respiratora , stąd w konsekwencji musi te ż być zachowana mo żliwo ść pomiaru CO 2, 
co wi ęcej w pkt VII.12 zamawiaj ący wymaga kompletu akcesoriów wielokrotnego u żytku 
koniecznych do monitorowania wszystkich wy żej wymaganych parametrów, wi ęc CO2 równie ż. 
 
 
Pytanie 4: „Lp.VII.1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z kolorowym ekranem 

dotykowym o przekątnej 10,4” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru 
i nastawiania parametrów wentylacji?” 
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin składania 
ofert ustalony do dnia 08.11.2016 r. do godziny 11. 00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym 
dniu o godzinie 11.30. 
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