
 
 
 
 
 

Katowice, 04.05.2020r. 

TG/82/04/2020 

ODPOWIEDZI - PAKIET NR 1 

 

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu pozycji nr 1.1 - Inkubator 
transportowy, urządzenie do wentylacji noworodka w trakcie transportu – 1 szt. 
Dotychczasowy zapis SIWZ nakładający wymóg złożenia oferty na całość 
postępowania, powoduje sztuczne podwyższenie cen, zmuszając Oferentów do 
zawierania konsorcjów oraz subdystrybucji produktów, których asortyment pokrywa 
różnorodne dziedziny terapii i diagnostyki medycznej. 

Podział przetargu na w/w pakiety, zapewni Zamawiającemu udział w przetargu 
bezpośrednich importerów i dystrybutorów, bez udziału podwykonawców i 
pośredników, jednocześnie gwarantując: 

   - możliwość zakupu lepszych jakościowo produktów, 

   - uzyskanie niższych cen, zezwalając na konkurencję cenową szerszemu gronu 
oferentów, 

   - oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych:  

    a). art. 44 ustawy o finansach publicznych,  

b). ustawa PZP Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm., 

c). druk sejmowy Nr 2218. 

   - gwarancję oraz serwis autoryzowanego przedstawiciela, 

   - terminową realizację umowy, 

   - konkurencyjność przy wyborze wykonawców, niedyskryminacyjny opis przedmiotu 
zamówienia oraz    

     równy dostęp wykonawców 

Odpowiedź: NIE. Postanowienia siwz pozostają bez zmian.  

2. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany aparat do wspomagania oddechu 
posiadał funkcję automatycznej kompensacji nieszczelności układu 
oddechowego, w zakresie gwarantującym skuteczną wentylację do 40%? 
Odpowiedź: Postanowienia siwz pozostają bez zmian.  

 
3. PKT. 8 i 10 Zamawiający wymaga:  

- w punkcie 8 :   „funkcji zapamiętywania i obrazowania trendów 
monitorowanych parametrów”, 



 
 
 
 

- punkcie 10 : „możliwości rozbudowy urządzenia o:” 

- o automatyczną regulację składu mieszaniny oddechowej bazującą na 
pomiarze saturacji pacjenta 

- o funkcję synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym 
pacjenta) zmiany z  

   niskiego na wysoki poziom CPAP – „westchnienia”, metodą 
przepływową, bez stosowania  

   czujników brzusznych pacjenta 

To samo dotyczy nawilżacza, butli oraz wielu innych zapisów, natomiast w 
opisie cech      równoważnych brak jest takich wymogów a w niektórych 
miejscach tylko ich opcjonalnego wyposażenia co powoduje dużą  różnicę w 
cenie – kryterium wyboru ofert = 60%. 

Prosimy zatem o utrzymanie tych wymogów również w zapisach dotyczących 
aparatu równoważnego. 

Odpowiedź: Postanowienia siwz pozostają bez zmian.  

 

4. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowanie inkubatora transportowego (zestawu 
transportowego) o konstrukcji lekkiej i kompaktowej nie wymagającej 
dołączenia dodatkowego zestawu w celach transportu noworodka, który w 
sposób znaczący zwiększa gabaryty i wagę zestawu? 
Odpowiedź : Tak.  
 

5. Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić poz. 1.4 Aparat do znieczulenia- 1szt. do 
osobnego pakietu?  

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wydziela aparatu do znieczulenia.  

6. Pytanie 3 Pkt 3 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru zakres objętości 
oddechowej w zakresie 5-1500ml w trybie ciśnieniowym oraz 20-1500ml w trybie 
objętościowym? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza 

7. Parownik 
Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, 
desfluranu i isofluranu; uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie 
typu Selectatec? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza 

8. Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia  
Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętło i 
ekran dotykowy z uproszczonym panelem przycisków na obudowie? 
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga ww. rozwiązania. 



 
 
 
 

 

9. Czy Zamawiający, w celu zapewnienia bezpieczeństwa znieczulanych pacjentów, 
będzie wymagał zautomatyzowanego procesu wielostopniowej cyklicznej rekrutacji 
pęcherzyków płucnych (wentylacja mechaniczna), z możliwością zmian 
programowanych parametrów przez użytkownika? 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga ww. rozwiązania. 

10. Ad pkt 10 

Czy Zamawiający dopuści aparat wyższej klasy z precyzyjnym elektronicznym mieszalnikiem, 
prezentacją przepływu świeżych gazów i prezentacją przepływów na tzw. wirtualnych 
przepływomierzach na ekranie respiratora? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

11. Ad pkt 16 Układ oddechowy 

Ponieważ aktualne wymaganie daje możliwość interpretacji, prosimy o dopuszczenie aparatu 
o pojemności systemu oddechowego wraz z pojemnikiem absorbera wynoszącej 3,83 litra, 
gdzie objętość systemu liczona jest przy zastosowaniu maksymalnej objętości oddechowej 
wynoszącej 1500 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

12. d pkt 18 Układ oddechowy 

Czy Zamawiający dopuści aparat bez dodatkowego wyjścia świeżych gazów do podłączenia 
układów do wentylacji ręcznej pracujących, co umożliwia pracę w systemie półotwartym? 
Ten typ wentylacji praktycznie nie jest stosowany ze względu na dostępność wentylacji 
mechanicznej z objętościami od 10 ml. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Ad pkt 6 Tryby wentylacji 

Czy Zamawiający dopuści aparat z następującym zabezpieczeniem: kiedy nie zostanie 
wykryty żaden wysiłek oddechowy, oddechy wymuszone prowadzone są z ustaloną 
minimalną częstością oddechów RRmin oraz wspomaganiem ciśnieniowym ΔPsupp? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

14. Ad pkt 4 Regulacje 

Czy Zmawiający dopuści aparat z regulacją ciśnienia wdechu w zakresie od 7 cmH2O, do co 
najmniej 60 cmH2O? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 



 
 
 
 

 
15. Ad pkt 2 Alarmy 

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością czasowego wyłączenia przez operatora 
alarmów MV i CO2 np. podczas indukcji znieczulenia? Aparat posiada także możliwość 
konfiguracji (włączenie-wyłączenie) określonych alarmów w trybie MAN/Spon. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

16. Ad pkt 7 Pomiar i obrazowanie 

Czy Zmawiający dopuści aparat z prezentacją liczbowej wartości ciśnienia i krzywej ciśnienia 
na ekranie respiratora oraz wskaźnik ciśnienia prezentowany na wbudowanym w aparat 
monitorze stanu (poniżej ekranu respiratora)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

17. Ad. pkt 1 Inne 

Czy spełni oczekiwania Zamawiającego pomiar zwiotczenia mięśniowego realizowany z 
urządzenia zewnętrznego podłączonego do kardiomonitora z wizualizacją czasu? 
Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 


