
Zamość, dnia 10 listopada 2017 r.

AG.ZP.3320.73.            .17  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  2164) informuje,  że
wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  aparatury  do  wentylacji
noworodków dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża
Jana Pawła II. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 2 pkt. 20
Zwracamy  się  z  prośbą,  aby  Zamawiający  dopuścił  aparat  do  nieinwazyjnego
wspomagania  oddychania  z kompensatą  przecieku wyrażoną w l/min  w zakresie  +/-  2
l/min,  zamiast  w  procentach  kompensując  przeciek  procentowo  urządzenie  może
przekroczyć  górną  granicę  20  l/min,  co  może  być  niebezpieczne  w  przypadku  nagłej
zmiany szczelności układu oddechowego, na przykład gdy pacjent zamknie usta?
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 2  pkt. 18
Prosimy o odstąpienie od wymogu oddechu manualnego w zakresie 1-20 sekund, nie ma
uzasadnienia fizjologicznego dla manualnego oddechu trwającego więcej niż 2 sekundy.
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 2 pkt. 22 
Zwracamy się  z prośbą,  aby Zamawiający odstąpił  od tak określonego wymogu czasu
reakcji  na  bezdech  regulowanego  w  zakresie  10-30  sek.  i  dopuścił  aparat  do
nieinwazyjnego wspomagania oddechu z możliwością regulacji czasu reakcji na bezdech
w  zakresie  do  20  sek.  ogólnie  przyjęta  w  świecie  medycznym  definicja  mówi  o  20
sekundach bezdechu. Każdy czas powyżej 20 sek. zwiększa ryzyko zwolnienia czynności
serca u pacjenta i może zagrażać jego życiu. 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający dopuszcza aparat z czasem reakcji na bezdech regulowanym w zakresie 10 –
20 sek.
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Pytanie 4 dot. zadania 1 pkt. 9
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  zmiennoprzepływowy,  czasowo  –
zmienny,  elektronicznie  sterowany,  z  pełnym  monitorowaniem  faz  oddechowych  i
wspomaganiem faz oddechowych??
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 5 dot. zadania 1 pkt. 17
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  z  limitem  objętości  oddechowej
realizowanym przez alarm wysokie Vte??
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 6 dot. zadania 1 pkt. 26
Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przepływem bazowym ustawionym
automatycznie?
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 7 dot. zadania 1 pkt. 27
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  respirator  z  automatycznym  doborem  czasu
wydechu na podstawie czasu wdechu i częstości oddechowej?
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 8 dot. zadania 1 pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z automatyczną regulacją przepływu
wdechowego i wydechowego?
Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy SIWZ.

Lek. med Andrzej Mielcarek 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II

 w Zamościu
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