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TAM-660/1-PN/68-2018       Rybnik, dnia 13.08.2018 r. 

 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup wyposażenia do realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” 

(zamówienie nr TAM-660-PN/68-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 14.07.2018 r., nr 2018/S 134-305051 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytania od nr 1 do nr 3 dotycz ą pakietu nr 3 – Respirator stacjonarny – 3 szt.  

Pytanie 1 : „Lp.I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator na podstawie jezdnej 
z bardzo prostym  jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konie-
czności użycia narzędzi) co umożliwia bardzo łatwe zdjęcie respiratora z podsta-
wy i umieszczenie go na łóżku?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 

Pytanie 2: „Lp.II.13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru CO2 ze 
strumienia głównego lub bocznego? Obecnie pomiary CO2 są realizowane przez 
kardiomonitory przyłóżkowy.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie.  
 
Pytanie 3:  „Lp.IV.11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru CO2 

w czasie rzeczywistym?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytania od nr 4 do nr 6 dotycz ą pakietu  nr 1 -  Aparat do ogrzewania płynów infuz yj-
nych  
Pytanie 4:  „Pkt. II. 3  Prosimy o dopuszczenie wydajności 0-1500 ml/h” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 5: „ Pkt. II. 4  Prosimy o dopuszczenie fabrycznie ustawionej temp. ogrzewania na 

poziomie 39°C” 
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Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 6:  „Pkt. III.3  Prosimy o dopuszczenie profilu grzewczego o długości  150 cm” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytania od nr 7 do nr 13 dotycz ą: Załącznik nr 1.2 Pakiet nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Respirator stacjonarny – 3 szt.  
Pytanie 7 : „I.1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator do terapii 

oddechowej dla dorosłych i dzieci o wadze od 6 kg, przeznaczony do terapii 
niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, do stosowania w warunkach 
intensywnej terapii?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 8:  „I.6, 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator 

z wbudowaną turbiną generującą sprężone powietrze (przy zasilaniu sieciowym 
i akumulatorowym), z możliwością podaży tlenu w zakresie od 21 do 100% – 
gaz z centralnej instalacji gazów medycznych lub butli (praca w zakresie 
ciśnienia odpowiadającego wymogom Zamawiającego)?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 9: „I.11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator o wadze 

13 kg, z podstawą jezdną, bez możliwości montażu na łóżku pacjenta? Większa 
waga respiratora wynika z wyposażenia w duży, 13-calowy ekran oraz w trwałą, 
odporną na uszkodzenia obudowę aluminiową. Brak możliwości zamontowania 
respiratora na łóżku pacjenta rekompensuje ergonomiczna, nie zabierająca 
wiele miejsca podstawa jezdna.”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 10: „II.7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, który 

zamiast oddechu spontanicznego wspomaganego objętością VSV wyposażony 
jest w tryb PSV oraz SIMV w trybie objętościowo kontrolowanym? Powyższy tryb 
VSV jest równoważny z trybem PSV i nie ma większego znaczenia przy 
samoczynnym oddychaniu pacjenta.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że w tym punkcie postawiony jest wymóg 
oddechu spontanicznego wspomaganego ci śnieniem. Zamawiaj ący nie zmienia zapisów 
wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
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Pytanie 11: „III.5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator 

z ciśnieniem wspomagania w zakresie 5 – 60 cmH2O?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu ale 
nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie 
w tym punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 12: „III.6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator 

z ciśnieniem PEEP/CPAP w zakresie 4–30 cmH2O?” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 13: „V.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator 

z alarmem niskiego ciśnienia podaży O2 oraz alarmami informującymi 
o niewłaściwej pracy turbiny generującej sprężone powietrze?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytania od nr 14 do nr 18 dotycz ą części nr 1:  
 

Pytanie 14: „Czy Zamawiający dopuści  aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych 
wykorzystujący metodę grzania z ciepłą wodą krążącą w linii na całej długości 
do pacjenta? Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałej temperatury w 
każdym miejscu linii pacjenta, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo 
punktowego przegrzania płynów infuzyjnych i krwi ponieważ w proponowanym 
rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów.” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 

Pytanie 15: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych 
charakteryzujący się stałą bezpieczną dla krwi i związków krwiozastępczych 
temperaturą ustalona przez producenta- 41,9 °C (± 0,1 °C)?” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie. 
 
Pytanie 16: „Czy Zamawiający dopuści  aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych 

charakteryzujący się wydajnością ogrzewania 50-5000ml/h?” 
Odpowied ź 16: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu ale 
nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie 
w tym punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
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Pytanie 17: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych 

wyposażony w system alarmowy ostrzegający przed: zbyt wysoką temperaturą, 
złym zamocowaniem zestawu do przetoczeń w urządzeniu, nieprawidłową 
pracą pompy, zbyt niskim poziomem płynu roboczego?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu (przy 
równoczesnym zachowaniu pozostałych wymaga ń opisanych w tym punkcie) ale nie wymaga. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w tym punkcie 
na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 18: „Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych do którego 

przeznaczone są dedykowane jednorazowe, trójświatłowe linie z płaszczem 
wodnym, o długości 210cm, średnicy zewnętrznej 10mm, średnicy 
zintegrowanej linii infuzyjnej 4 mm?”  

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie.  
 
Pytania od nr 19 do nr 22 dotycz ą: Załącznik nr 1.2 Pakiet nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Respirator transportowy – 1 szt.  
Pytanie 19: „I.9.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy 

z zasilaniem AC 220-240 V 50 Hz oraz DC 12 do 15 V.” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu ale 
nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie 
w tym punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 20: „III.4.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy 

z ciśnieniem wdechowym PCV w zakresie od  5 do 60 cmH2O?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego 
w pytaniu ale nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę 
powoła ć się w ofercie w tym punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 

Pytanie 21: „IV.13.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy bez 
wizualizacji pracy płuc w czasie rzeczywistym?” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie.  
 

Pytanie 22: „VI.5.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy 
z opakowaniem transportowym do zamocowania i przenoszenia respiratora, 
ale bez miejsca na butlę tlenową, z uchwytem do mocowania na ramie łóżka 
szpitalnego, bez uchwytu do mocowania na szynie w karetce?” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie.  
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Zapytania od nr 23 do nr 30 dotycz ą pakietu nr 3, Zał ącznik nr 1.2  
Pytanie 23: „dot. pkt. I.7. –Czy Zamawiający będzie wymagać 8 letniej gwarancji producenta 

na zaaferowaną turbinę lub kompresor medyczny?” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń w tym zakresie. 
 
Pytanie 24: „dot. I.9 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator 

z zasilaniem z wbudowanego akumulatora na 45 min. pracy?”  
Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu ale 
nie wymaga. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania, prosz ę powoła ć się w ofercie w 
tym punkcie na udzielon ą odpowied ź. 
 
Pytanie 25: „dot. pkt. I.11. – Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego 

respirator o wadze ok. 26 kg bez uchwytu na łóżko, spełniający pozostałe 
funkcje opisane w OPZ?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wymaga ń załącznika nr 1.2 w tym zakresie.  
 
Pytanie 26: „do. pkt. II.1-7. Czy opisane tryby wentylacji mają być dostępne w jako 

wentylacja przez rurkę intubacyjną oraz w ramach wentylacji nieinwazyjnej 
przez maskę (NIV)?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń w tym zakresie. 
 
Pytanie 27: „dot. pkt.II.12 – Czy ze względu na specyfikę pracy na SOR Zamawiający 

będzie wymagać kompensacji oporów rurki intubacyjnej w możliwie szerokim 
zakresie dla dzieci i dorosłych z regulacją wewnętrzną średnicy rurki od 3,5 do 
12 mm?” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń w tym zakresie. 
 
Pytanie 28: „dot. pkt.V.8 – Czy trigger oddechowy ma automatycznie adaptować się do 

zmiennych przecieków?” 
Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń w tym zakresie. 
 
Pytanie 29 : „dot. pkt.VI.9. – Jako, że Zamawiający wymaga ramienia do podtrzymania 

układu oddechowego, czy Zamawiający w związku z tym będzie wymagać szyn 
bocznych przy respiratorze, które umożliwiają zamontowania ramienia do 
opisanego respiratora?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie stawia dodatkowych wymaga ń w tym zakresie. 
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Pytanie 30: „dot. pkt. VI.11. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia masek jednorazowych 

czy wielorazowych?” 
Odpowied ź 30: Zamawiaj ący doprecyzowuje, że oczekuje dostarczenia masek 
wielokrotnego u żytku. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia  21.08.2018 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  
 
 
 
 
 


