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TAM-1069/3-PN/55-2016      Rybnik, dnia 07.11.2016 r. 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
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 przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi (numeracja pytań i odpowiedzi stanowi kontynuację w stosunku do numeracji 
zawartej w piśmie nr TAM-1069/2-PN/55-2016 z dnia 04.11.2016 r.). Ponadto zamawiaj ący 
wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytania 5 – 8 dotyczy pakietu 1 (respirator stacjon arny):  
Pytanie 5: „Informacje ogólne- Pkt. 6  -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje 
podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie pozwala 
Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora niezależnie od sieci centralnej?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 6: „Tryby pracy- Pkt. 8  -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator 

nieposiadający oddechu spontanicznego wspomaganego objętością?” 
Odpowied ź 6: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 1.  
 
Pytanie 7:  „Inne funkcje wentylacji-  Pkt. 6- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

respirator który w zamian za tryb PPS, PAV oferuję automatyczny adaptacyjny tryb 
wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych 
i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 8: „Pozostałe funkcje i wyposażenie- Pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej 

klasy respirator wyposażony w galwaniczny czujnik tlenu ?” 
Odpowied ź 8: Zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnyc h warunków zamówienia 
zmawiaj ący nie narzuca rodzaju czujnika tlenu (w tym: dopus zcza galwaniczny), natomiast – 
zgodnie z informacj ą zawart ą w tej specyfikacji za zaoferowanie paramagnetyczne go czujnika 
tlenu oferta otrzyma dodatkowe punkty. 
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Pytania 9 – 10 dotyczy pakietu 2 (respirator przeno śny):  
Pytanie 9:  „Informacje ogólne- Pkt. 13  -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

respirator którego waga wynosi 9,8 kg ? Jest to niewielka różnica względem wymagań 
Zamawiającego i nie mająca wpływu na komfort obsługi.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi ązania. 
 
Pytanie 10: „Tryby pracy- Pkt. 4  -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator 

nieposiadający oddechu spontanicznego wspomaganego objętością? 
Odpowied ź 10: 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.4 ( „Specyfikacja techniczna”)  dla pakietu nr 2 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytania 11-13 dotycz ą załącznika nr 1.2 respirator stacjonarny 1 szt.:  
Pytanie 11: „ Lp.III.4 

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator z bezpośrednim nastawianiem 
czasu wdechu i częstości oddechu, umożliwiający uzyskanie wymaganego zakresu czasu 
Plateau z podglądem rzeczywistego czasu Plateau?” 

Odpowied ź 11: 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. III.4 ( „Specyfikacja techniczna”)  dla pakietu nr 1 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 12: „ lp. IV.1  

Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający płynne kształtowanie fali oddechowej za 
pomocą parametru kształtu fali  RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych 
i wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący 
optymalny opadający kształt fali przepływu?” 

Odpowied ź 12: 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. IV.1 ( „Specyfikacja techniczna”)  dla pakietu nr 1 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 13:” lp. V.14  

Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością rozbudowy o moduł pomiaru CO2 ?” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego respiratora –  zgodnie z wy-
jaśnieniem udzielonym w odpowiedzi na pytanie 3.  
 
 
Pytania 14 i 15 dotycz ą pakietu nr 2 (respirator przeno śny)  
Pytanie 14: „Dot. PARAMETRY REGULOWANE, pkt 6 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z zakresem regulacji PEEP/CPAP 0 
-20 cmH2O?” 

Odpowied ź 14: Tak, 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. III.6 ( „Specyfikacja techniczna”)  dla pakietu nr 2 
nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej 
pozycji. 
 
Pytanie 15: „Dot. OBRAZOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI, pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zewnętrzny monitor stężenia tlenu?” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego respiratora. 
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 Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony pismem - modyfikacj ą 2 z dnia 07.11.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. 
do godziny 13.00  oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o god zinie 13.30. 
 

 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa.  

 
 
 
 

 
 


