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Zamawialący otrzym ał zapytan a d o w/w postępowan a n astępującej treści
i

i

:

SlWZ
Pytanie : W związku z aktualną sytuacją związanąz rozprzesIrzenianiem się zakazenia wirusem
SARS-CoV-2 czy Zamawialący dopuści złozenie oferty w formie elektronicznej z podpisem
elektronicznym poprzez bazę konkurencyjności?
Odpowiedź : Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pakiet 9 Worki ambu wraz z wyposażeniem
,.
Pytanie Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści

Resuscytator wg ponizszej charakterystyki:
resuscytator o pojemnosci 1500ml zzaworem bezpieczeństwa / zastawkąograniczająca ciśnieniedo
40cmH20 z wbudowanym zastawką rezerwuaru, złączem do zastawki PEEP, anestetyczną maską
twarzowa rozmiar3,4,5 , rezerwuarem o pojemnosci 2500ml, jednorazowy dren tlenowym o długości
2m Całośczapakowana w przeżroczystej worku?

Zdjęcie poglądowe
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Odpowiedź : Zamawialący dopuszcza w/w sprzęt
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Pytanie : Proszę o okreslenie czy Zamawiający wymaga zesiawu ambu wielorazowego użyIku czy
jednorazowego?
Odpowiedź : Zamawiający oczekuje jednorazowego zestawu,
Pytanie : Czy Zamawiający dopuści worki z drenem o długości2m?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie
Pytanie : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uruchomienia sprzętu, instruktazu obsługi personelu w
powyzszym zakresie? Dołączenie do przedmiotu Zamowienia szczegołowej instrukcji obsługi oraz
eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego
i

gwarantuje prawidłowe uzytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w

zakresie (laryngoskopy, resuscytatory). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna
tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamowienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc
takze pod uwagę, ze dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do uzycia w momencie dostawy, bez
konieczności zakupu jakichkolwiek zakupow i inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu uruchomienia sprzętu, instruktazu obsługi personelu w
przypadku pakietu nr 9 worki ambLl wraz z wyposazeniem.

PAK|ET 6: Pompa infuzyjna

Pytanie: Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu na zasadzie rownowaznościpompy
dwustrzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,1 ml/h dla:
Strzykawka, rozmiar 2l3ml,, (0,1-50) ml/godz.
Strzykawka, rozmiar

5ml: (0,'1-100)

ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 10m|: (0,1-300) ml/godz
Strzykawka, rozmiar

20ml: (0,1-600)

ml/godz.

Strzykawka, rozmiar

30ml: (0,1-900)

ml/godz

Strzykawka, rozmiar 50/60ml:

(0,1

-2000) ml/godz,

Powyzszy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podazy infuzji paclentowi Dodatkowo
takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawialącego, poniewaz
infuzla z niskimi przepływami dokładnosc jest zdecydowanie wazniejsza, szczegolnie z mozliwością
wspołpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2l3 ml.
0d powiedź: Zam awi
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Pytanie: Pkt.
Czy Zamawiający dopuścido przetargu na zasadzie rownowaznosci pompy
dwustrzykawkowe z regulowanąszybkościądozowania dawki uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla:
Strzykawka, rozmiar 2l3ml,, (0,'1-50) ml/godz.
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Strzykawka, rozmiar

5ml: (0,1-'100)

Strzykawka, rozmiar

10ml: (0,1-300)

ml/godz

Strzykawka, rozmiar

20ml: (0,1-600)

ml/godz

Strzykawka, rozmiar

30ml: (0,1-900)

ml/godz.

Strzykawka, rozmiar 50/60ml:

(0,1

E

ml/godz.

-2000) ml/godz

Powyzszy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podazy bolusa pacjentowi Dodatkowo
takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, poniewaz
dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawek o rozmiarach 2l3 ml jest bardzo ważna, szczegolnie gdy
priorytetem jest dokładna niska podaz infuzji.

Od powi edź : Zamawiający
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Pytanie: Pkt.
Czy Zamawiający dopuścido przetargu na zasadzie rownowazności pompy
dwustrzykawkowe z ustawianiem wańości ciśnienia okluzji na 4 poziomach w zakresie od 150 do 900
mmHg ? Wymagany przez Zamawiającego zakres jest spełniony, a liczba poziomow okluzji jest
dostoswana do nawet najbardziej wymagającego leku
Od powi edź : Zamawialący

Pytanie:

-

Pkt,

dwustrzykawkowe

do pu

szcza w/w rozwi ąza n a
i
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Czy Zamawialący dopusci do przetargu na zasadzie rownowazności pompy
funkcją wprowadzania kazdej dostępnej na rynku strzykawki zamiast mało

przydatnej funkcji programowania nazwy oddziału ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ ,dopuszczarozwiązania rownowazne

Pytanie:

-

Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuścido przetargu na zasadzie rownowazności pompy
dwustrzykawkowe z funkcją Stand-By programowaną w zakresie 1 min - 24h ? Taki przedział jest

całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną
minutą nie ma klinicznego zastosowania.

0dpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ ,dopuszczarozwięania rownowazne

Pytanie:

-

Pkt,

35

Czy Zamawiający dopuścido przetargu na zasadzie rownowazności pompy

dwustrzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 10 godzin pracy
przy przepływie 5 ml/h ? Taka iloścczasu w zupełnościwystarczy do poprawnej pracy urządzenia w
budynku uzytecznosci publicznej typu szpital, w ktorym występują liczne gniazdka elektryczne,
agregaty. Dodatkowo ofertowana pompa posiada maksymalnie do 10h czas ładowania akumulatorow, a
nie 1ak inne firmy na rynku, nawet do 24h,
Od powiedź : Zam awiający dopu szcza w/w rozwi ązan ie

Pytanie:

-

Pkt.

36

Czy Zamawiający dopusci do przetargu na zasadzie rownowazności pompy

dwustrzykawkowe z klasą ochronnosci l, CF oraz wysoką klasą lP 44 ?

0dpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SlWZ , dopuszcza w/w rozwiązanie
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PAK|ET 12 - Zestaw do intubacji

Pytanie : Czy Zamawiający dopusci zestawy złyżkami 2,3, Ą?
0d powi ed ź : Zamawiający

d o p u

szcza w/w rozwi ąza n ie

Pytanie : Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uruchomienia sprzętu, tnstruktazu obsługi personelu w
powyzszym zakresie? Dołączenie do przedmiotu Zamowienia szczegołowej instrukcji obsługi oraz
eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwaIifikowanego personelu medycznego
i

gwarantuje prawidłowe uzytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w

zakresie (laryngoskopy, resuscytatory) Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna
tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamowienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc
takze pod uwagę, ze dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do uzycia w momencie dostawy, bez
koniecznosci zakupu jakichkolwiek zakupow i inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu uruchomienia sprzętu, instruktazu obsługi personelu w
przypadku pakietu nr 12 zestaw do intubacji.
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