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PCMG/P-53/2018                                                                                              Grójec, dnia 31.10.2018r. 
 
 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego PCMG/P-53/2018 na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury  i 
sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w   
Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

 
I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania 
wykonawcy: 
 
 

Pytanie 1: 
Pkt. 6.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w zasilaniem akumulatorowym 60 
minut?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z zasilaniem akumulatorowym 60 min. 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 2: 
Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją automatycznych 
westchnień bez regulacji parametrów?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z funkcją automatycznych westchnień bez 
regulacji parametrów. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 3: 
Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością rozbudowy o 
automatyczną próbę oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: 
regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta VT/IBW i realizowanej ilości oddechów 
pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respiratory. Zamawiający dodaje zapis z SIWZ w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 4: 
Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją wstrzymania na wdechu 
do 10sek.? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z funkcją wstrzymania wdechu do 10 sek. 
Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 5: 
Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją wstrzymania na wydechu 
do 10sek.?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z funkcją wstrzymania wdechu do 10 sek. 
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Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 

Pytanie 6: 
Pkt. 22. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu funkcji tlenoterapii o przepływie do 60 l/min, 
do której niezbędny jest nawilżacz aktywny – nie wymagany w zapisach SIWZ?  
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu. Zamawiający usuwa pkt. 22 z SIWZ. 

 
Pytanie 7: 
Pkt. 24 . Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez trybu CPRV ? 
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z w/w wymogu. Zamawiający usuwa pkt. 24 z SIWZ. 

 
Pytanie 8: 
Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zakresem objętości oddechowej 20 
-2000 ml?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator w zakresem objętości oddechowej 20-
2000ml. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 9: 
Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zakresem I:E 4:1 – 1:9? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z zakresem I:E 4:1 – 1:9. Zamawiający zmienia 
zapisy w SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 10: 
Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zakresem ciśnienia wdechowego  
od 5 cm H2O ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z zakresem ciśnienia wdechowego  od 5 cm 
H2O. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 11: 
Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wysokim poziomie ciśnienia przy 
BIPAP w zakresie 0 – 50 cm H2O?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający zmienia zapisy w SIWZ w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 12: 
Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zakresem  wyzwalania przepływem 
0,5 – 15 l/min? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający zmienia zapisy w SIWZ w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 13: 
Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zakresem wyzwalania ciśnieniem 
0,5 – 15 cmH2O?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający zmienia zapisy w SIWZ w 
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tym zakresie. 
 

Pytanie 14: 
Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z kryterium zakończenia fazy 
wdechowej w zakresie 5 – 70% ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający zmienia zapisy w SIWZ w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 15: 
Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z przekątną ekranu 15”? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający zmienia zapisy w SIWZ w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 16: 
Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem Vt/IBW?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający zmienia zapisy w SIWZ w 
tym zakresie. 

 
Pytanie 17: 
Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru przepływu końcowo 
wydechowego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający usuwa pkt. 15 z SIWZ. 

 
Pytanie 18: 
Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru Vtrap?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający usuwa pkt. 26 z SIWZ. 

 
Pytanie 19: 
Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru WOB respiratora?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zmawiający usuwa pkt. 30 z SIWZ. 

 
Pytanie 20: 
Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem RSB? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z pomiarem RSB. Zmawiający zmienia zapisy 
w SIWZ w tym zakresie. 

  
Pytanie 21: 
Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością  zrzutu ekranów 
respiratora na USB? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w respirator. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym 
zakresie. Usuwa z opisu informacje dotyczącą ilości zrzutu ekranów. 

  
Pytanie 22: 
Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pamięcią alarmów  do 1000 
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zdarzeń?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator z pamięcią alarmów  do 1000 
zdarzeń. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 

  
Pytanie 23: 
Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wstępnym ustawieniem 
parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu i płci pacjenta?  
Odpowiedź: Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wstępnym ustawieniem 
parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu i płci pacjenta. Zamawiający 
dopisuje w/w parametr do SIWZ. 
 
Pytanie 24: 
Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym czasem nebulizacji  
w zakresie 5 -40 minut? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z regulowanym czasem nebulizacji  
w zakresie 5 -40 minut. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie 25: 
Pkt. 1 Czy Zamawiający wyodrębni urządzenie do trudnych intubacji jako oddzielny pakiet? 
Umożliwi to  Wykonawcy przedstawienie konkurencyjnej oferty na respiratory w niniejszym 
postępowaniu przetargowym . 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie 26: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej długości 2160 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar łóżka. Zamawiający zmienia zapis 
SIWZ. 
 
Pytanie 27: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar łóżka. Zamawiający zmienia zapis 
SIWZ. 
 
Pytanie 28: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności producenta potwierdzającą spełnianie 
norm PN-EN 60601-2-52 i PN EN 60601-1-2:2014? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodności  łóżka z w/w normami. Zamawiający dopuszcza 
łóżko, do którego będzie załączone deklaracja producenta o zgodności produktu z normami 
PN-EN 60601-2-52 i PN EN 60601-1-2:2014. 
 
Pytanie 29: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odczepianymi panelami tworzywowymi 
ABS z systemem zatrzaskiwania? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 30: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniem w barierkach bocznych (2 panele 
wewnętrzne i 2 panele zewnętrzne) oraz panelem sterowniczym montowanym na szczycie od 
strony nóg pacjenta?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 31: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone we wskaźnik najniższego położenia w postaci 
diody LED? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lóżko niewyposażone we wskaźnik najniższego 
położenia w postaci diody LED. Zamawiający usuwa zapis z SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 32: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami w barierkach bocznych niewyposażonymi w diody 
LED sygnalizujące zablokowane funkcje? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko z panelami w barierkach bocznych niewyposażone 
w diody LED sygnalizujące zablokowane funkcje. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 33: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania baterii widoczny na 
panelu sterowniczym? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania baterii 
widoczny na panelu sterowniczym. Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 34: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w piąte koło? Kołem kierunkowym w 
oferowanym modelu jest jedno z kół pod segmentem pleców. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko niewyposażone w piąte koło. Zamawiający usuwa 
pkt.30 z SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 35: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, składane jedną ręką ze 
wspomaganiem sprężynowym? 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu opisał parametry minimalne. Zamawiający dopuści 
produkt o parametrach wyższych niż wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 

 
Pytanie 36: 
Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w podświetlenie leża? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lóżko niewyposażone w podświetlenie leża. 
Zamawiający usuwa z SIWZ zapis w tym zakresie. 
 
Pytanie 37: 
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Czy Zamawiający dopuści materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-2 
oraz PN EN 1021-1 i 1021-2? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis wymaganego materaca dołączonego do łóżka na 
materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy. 

 

 
 
Pytanie 38: 
Dot. punktu 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z ekranem 
kolorowym – LCD TFT 19”o rozdzielczość: 1280x1024 pikseli z funkcją ręcznej zmiany jasności 
wyświetlania? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitory z ekranem kolorowym – LCD TFT 
19”o rozdzielczość: 1280x1024 pikseli z funkcją ręcznej zmiany jasności wyświetlania. Zamawiający 
zmienia parametry minimalne rozdzielczości na 1280x1024 pikseli. 

 
Pytanie 39: 
Dot. punktu 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z wewnętrznym 
akumulatorem, wymienialnym przez użytkownika, pozwalającym na 60 minut pracy w 
konfiguracji EKG, NIBP oraz SPO2? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania kardiomonitory z wewnętrznym 
akumulatorem, wymienialnym przez użytkownika, pozwalającym na 60 minut. Zamawiający 
zmienia zapisy SIWZ  w zakresie ilości minut czasu pracy kardiomonitora na akumulatorze. 
 
Pytanie 40: 
Dot. punktu 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez wyjścia 
sygnału DVI, natomiast z możliwością podłączenia ekranu kopiującego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitory bez wyjścia sygnału DVI z możliwością 
podłączenia ekranu kopiującego. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 41: 
Dot. punktu 8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez możliwości 
rozbudowy monitora o moduł pomiarowy: NMT – przewodnictwo mięśniowo nerwowe? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania kardiomonitory bez możliwości 
rozbudowy monitora o moduł pomiarowy: NMT – przewodnictwo mięśniowo nerwowe. 
Zamawiająca usuwa zapis SIWZ w zakresie modułów pomiarowych. 
 
Pytanie 42: 
Dot. punktu 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez możliwości 
podłączenia ich do respiratora?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 43: 
Dot. punktu 16 i 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez 
prezentacji zmian odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków lub wykresów kołowych, 
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natomiast z analizą poziomu i nachylenia odcinka ST oraz bez możliwości monitorowania i 
analizy odcinka QT/QTc? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oferowany kardiomonitor. Usuwa z zapisów SIWZ pkt. 
16 i 17.  
 
Pytanie 44: 
Dot. Punktu 18 i 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z zakresem 
pomiarowym częstości oddechu 0-150  1/min, z możliwością monitorowania nadzoru 
bezdechu oraz licznikiem bezdechu, który jest istotnym narzędziem diagnostycznym ze 
względu na potencjalne wystąpienie u pacjenta bezdechu sennego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor o częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min. 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 45: 
Dot. Punktu 20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z Nieinwazyjnym 
pomiarem ciśnienia: ręcznym i automatycznym oraz ciągłym zakresem pomiaru w zakresie 
15-250mmHg, bez pomiaru sekwencyjnego natomiast z możliwością wykonania 
dodatkowych pomiarów ciśnienia, podczas zaprogramowanego pomiaru automatycznego, 
nie przerywając jego zaprogramowanego interwału czasowego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres pomiaru 15-250mmHg. Zamawiający zmienia 
zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 46: 
Dot. Punktu 24 i 29. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez 
możliwości obliczenia wartości PPV oraz bez możliwości włączenia funkcji intubacji w module 
CO2, natomiast z możliwością zawieszenia alarmów wszystkich mierzonych parametrów z 
możliwością ustawienia czasu co najmniej do wyboru 1,2 i 3 minuty?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania w/w kardiomonitory. Zmienia zapisy 

w pkt. 24 oraz usuwa pkt. 29. 

 
Pytanie 47: 
Dot. Punktu 31/32 i 33. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory bez 
pomiarów i wyświetlania wartości: Spectra Edge Frequency- SEF, Mean Frequency- MF, Total 
Power -TP , %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta, bez możliwość rozbudowy o moduł pomiaru 
saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2) oraz  bez możliwość rozbudowy o pomiar oksymetrii 
tkankowej rSO2? 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z zapisu SIWZ pkt. 31/32 i 33. 
 
Pytanie 48: 
Dot. punktu 42 i 44. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitory z trendami 
graficznymi w formie tabel z 96 godzin dla wszystkich mierzonych parametrów o 
rozdzielczości nie gorszej niż 10 sekund, w celu zapewnienia dokładności odczytu, z 
jednoczesnym zapisem wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich 
monitorowanych fal dynamicznych (tj. przynajmniej 7 odprowadzeń EKG, fali SpO2 oraz fali 
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oddechu metodą impedancyjną, 2 fal IBP oraz fali CO2), z możliwością zapamiętywania co 
najmniej 300 zdarzeń alarmowych? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza trendy z min. 96 godzin pomiaru parametrów oraz 
zmienia ilość możliwości zapamiętywania zdarzeń. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 49: 
Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności akcesoriów pomiarowych z kardiomonitorami 
posiadanymi na wyposażeniu szpitala/oddziału: FX2000P (kable EKG 3 lub 5 żyłowe 
(końcówki), czujniki SpO2 oraz węże do mankietów wraz z mankietami)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 
 
Pytanie 50: 
Stacja Centralnego Nadzoru 
Dot. punktu 5/6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z 
trendami graficznymi w formie tabel oraz funkcję holterowską z 96 godzin dla wszystkich 
mierzonych parametrów o rozdzielczości nie gorszej niż 10 sekund, w celu zapewnienia 
dokładności odczytu, z jednoczesnym zapisem wszystkich monitorowanych wartości 
liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj.przynajmniej 7 odprowadzeń 
EKG, fali SpO2 oraz fali oddechu metodą impedancyjną, 2 fal IBP oraz fali CO2), z możliwością 
zapamiętywania co najmniej 300  zdarzeń alarmowych/krytycznych? 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Minimalna liczba zdarzeń 200, funkcja 
holterowska min. 96godzin. 
 
Pytanie 51: 
Dot. Punktu 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą 
wewnętrznym zasilaniem akumulatorowym, starczającym na min. 60min. monitorowania w 
przypadku braku zasilania, które w zupełności może zastąpić UPS? 
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu opisał parametry minimalne. Zamawiający dopuści 
produkt o parametrach wyższych niż wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 

 
Pytanie 52: 
Punkt. 5. Czy zakupione respiratory będą pracowały w Polsce ? Jeżeli tak to prosimy o 
dopuszczenie do przetargu respiratora o zasilaniu zgodnym z zasilaniem w Polsce czyli 230V 
50 HZ. Zasilanie 100 – 110V jest charakterystyczne dla USA. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy na: Zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz. 
 
Pytanie 53: 
Punkt 6. Przedmiotem przetargu jest zakup respiratorów stacjonarnych (punkt 1), respirator 
ma pracować na zasilaniu w powietrze ze ściany a nie z kompresora, natomiast czas pracy na 
akumulatorach jest jak dla respiratora transportowego. Prosimy o dopuszczenie do przetargu 
respiratora z minimalnym czasem pracy na akumulatorach 30 minut. Maksymalnie po 20 
minutach szpital powinien przejść za własne zasilanie awaryjne więc czasy pracy na własnym 
akumulatorze rzędu 90 minut w przypadku respiratorów stacjonarnych nie mają 
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jakiegiokolwiek uzasadnienia i podnoszą jedynie koszty okresowej wymiany akumulatorów, 
gdyż akumulatory o wyższej pojemności są znacząco droższe.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza respirator z minimalnym czasem pracy na 
akumulatorach 30 minut. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Tryby wentylacji  
Pytanie 54: 
Punkt 9. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez funkcji westchnień 
automatycznym. Westchnienia historycznie służyły do cyklicznej automatycznej rekrutacji 
pęcherzyków płucnych. Obecnie ze względu na potencjalną możliwość baro i volutraumy 
funkcja ta jest praktycznie nieużywana i producenci respiratorów sukcesywnie wycofują się z 
wyposażania nowych respiratorów w funkcje westchnienia.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z zapisu SIWZ wymagania w tym zakresie. 
 
Pytanie 55: 
Punkt 11. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora wyposażonego również w 
adaptacyjny tryb wentylacji PAV+ ale pracujący zgodnie z algorytmem Younesa (aparat 
dostosowuje automatycznie dynamiczny poziom wspomagania ciśnieniem w zależności od 
zmierzonej co 4 do 10 oddechów podatności/elastancji i oporów wdechowych pacjenta).  
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu opisał parametry minimalne. Zamawiający dopuści 
produkt o parametrach wyższych niż wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 

 
Pytanie 56: 
Punkt 13. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez możliwości rozbudowy o 
funkcję SBT ale posiadającego standardowo funkcję ATC (automatycznej kompensacji rurki 
tracheostomijnej/intubacyjnej) z możliwością zasymulowania naturalnego zwężenia dróg  
oddechowych po ekstubacji z ustawieniem stopnia kompensacji oraz alarmami objętości i 
częstości oddechowej.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy o funkcję SBT. 
Zamawiający usuwa pkt. 13 z SIWZ. Zamawiający dopuści produkt o parametrach wyższych niż 
wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 
 
Pytanie 57: 
Punkt 17. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z możliwością wstrzymania na 
wdechu do 7 sekund.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu w/w respirator. Zamawiający zmienia 
zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 58: 
Punkt 22. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez funkcji natlenowania 
biernego. Stosowanie respiratora do tlenoterapii biernej jest mało ekonomiczne, gdyż taką 
tlenoterapie zapewnić może zwykły przepływomierz wielokrotnie tańszy od respiratora i 
jednocześnie wtedy respirator jest wolny i może być w każdej chwili podłączony do pacjenta 
wymagającego zastępczej wentylacji mechanicznej.  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu w/w opisany respirator. Zamawiający 
usuwa z SIWZ pkt.22.  
 
Pytanie 59: 
Punkt 23. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora, który ma możliwość pomiaru 
podatności i oporu płuc ale bez prezentacji graficznej płuc.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator, który ma możliwość tylko 
pomiaru podatności i oporu płuc bez prezentacji graficznej płuc. Zamawiający zmienia zapisy 
SIWZ w tym zakresie.   
 
Pytanie 60: 
Punkt 24. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez możliwości rozbudowy o 
wentylację CPRV.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respiratora bez możliwości rozbudowy o 
wentylację CPRV. Zamawiający usuwa pkt.24 z SIWZ. 
 
Parametry regulowane  
Pytanie 61: 
Punkt 2. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o nieznacznie różniącym się 
zakresie objętości oddechowej od 25 do 2500 ml.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i zmienia zapisy SIWZ zgodnie z odpowiedzią na pyt. 8, 
gdzie zmieniony został zakres na nie mniej niż od 20 do 2000 ml. 
 
Pytanie 62: 
Punkt 3. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o szerszym zakresie przepływu 
niskiego czyli od 3 l/min do wartości 150 l/min.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o szerszym zakresie przepływu 
niskiego czyli od 3 l/min do wartości 150 l/min. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 63: 
Punkt 4. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie czasu wdechu 0,2 – 8,0 s  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o zakresie czasu wdechu 0,2-
8,0s. Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 64: 
Punkt 5. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie I:E od 4:1 do 1:9. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o zakresie I:E od 4:1 do 1:9. 
Zamawiający zmienia zapis SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 65: 
Punkt 6. Czy Zamawiający będzie wymagał aby jako parametr zależny można było wybrać 
również czas wydechu. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów z POCHP gdzie musimy 
zagwarantować minimalny czas niezbędny do wydechu ?  
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Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu opisał parametry minimalne. Zamawiający dopuści 
produkt o parametrach wyższych niż wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 

 
Pytanie 66: 
Punkt 8. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie ciśnienia wdechu 5-90 
cmH2O.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o zakresie ciśnienia wdechu 5-
90cmH2O. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie minimalnego zakresu. 
 
Pytanie 67: 
Punkt 9. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie ciśnienia wspomagania                        
0-70cmH2. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o zakresie ciśnienia 
wspomagania           0-70cmH2. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 68: 
Punkt 10. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie ciśnienia PEEP 0-45 
cmH2O. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o zakresie ciśnienia PEEP. 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 69: 
Punkt 12. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie dolnego ciśnienia przy 
wentylacji dwupoziomowej 0-45 cmH2O. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator o zakresie dolnego ciśnienia przy 
wentylacji dwupoziomowej 0-45 cmH2O. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 70: 
Punkt 13. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o zakresie czasu górnego poziomu 
ciśnienia 0,2-30 s.  
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu opisał parametry minimalne. Zamawiający dopuści 
produkt o parametrach wyższych niż wymagane ale nie będzie to dodatkowo punktowane. 

 
Pytanie 71: 
Punkt 15. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o regulowanym w pełnym 
zakresie czasie narastania ale wyrażonym w % całego czasu wdechu w zakresie od 1 do 100%. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 72: 
Punkt 19. Prosimy o wykreślenie tego warunku, ponieważ jest on niejasny i wprowadza 
niepotrzebnie możliwość dowolnej interpretacji. Zawsze rozpoznanie zakończenia fazy 
wdechowej musi się opierać na jakimś algorytmie i wtedy respirator wykonuje to 
automatycznie np. na podstawie % wartości przepływu szczytowego, czasu itp. i takie 
kryterium zawarte jest w punkcie 18. Tak naprawdę każdy obecnie respirator ma 
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automatyczną detekcję zakończenia fazy wdechowej.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z SIWZ pkt. 19. 
 
Pytanie 73: 
Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji  
Punkt 1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora o przekątnej 15 cali. Jest to obecnie 
standard we współczesnych respiratorach. Jedynie respiratory z panoramicznym ekranem jak 
np. Mindray SV600 mają przekątną 15,6 cala co wynika z innej proporcji boków. Dlatego 
ustawienie warunku na minimum 15,1 cala nie ma innego uzasadnienia jak ograniczenie 
konkurencji.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wartości minimalne przekątnej ekranu.  
 
Pytanie 74: 
Punkt 3. Prosimy o wykreślenie tego punktu gdyż również ten punkt ogranicza jedynie 
możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Odłączalny monitor ma zastosowanie jedynie w 
przypadku instalacji respiratorów na kolumnach anestetycznych, natomiast w tym przetargu 
kupowane są respiratory na podstawach jezdnych (Wymagania ogólne, punkt 4)  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z SIWZ pkt. 3. 
 
Pytanie 75: 
Punkty 6 i 7. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez pomiaru częstości 
oddechów obowiązkowych i spontanicznych. Częstość oddechów obowiązkowych jest równa 
nastawionej częstości oddechów a spontanicznych jest różnicą oddechów całkowitych i 
obowiązkowych.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z SIWZ pkt.6 i pkt. 7. 
 
Pytanie 76: 
Punkt 9. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez pomiaru wydechowej objętości 
w odniesieniu do IBW ale z informacją o objętości ustawionej w odniesieniu do IBW. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt. 9 w zakresie wydechowej objętości pojedynczego 
oddechu. 
 
Pytanie 77: 
Punkt 13. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez pomiaru minutowej objętości 
przecieku ale z pomiarem objętości przecieku pojedynczego oddechu oraz z wyświetlaniem % 
objętości przecieku.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator bez pomiaru minutowej 
objętości przecieku ale z pomiarem objętości przecieku pojedynczego oddechu oraz z 
wyświetlaniem % objętości przecieku.  
 
Pytanie 78: 
Punkt 22. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez pomiaru oporów 
wydechowych a jedynie z pomiarem oporów wdechowych.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w zakresie wymaganych pomiarów. 
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Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator bez pomiaru oporów wydechowych a jedynie 
z pomiarem oporów wdechowych.  
 
Pytanie 79: 
Punkt 26. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z pomiarem ciśnienia 
wewnętrznego PEEP ale bez pomiaru odpowiadającej mu objętości Vtrap. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia pkt. 26. Opisane parametry 
nie są tym samym wymagane przez Zamawiającego i nie będą dodatkowo punktowane. 
 
Pytanie 80: 
Punkt 32. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z pomiarem stałej czasowej ale 
dla fazy wdechu.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator z pomiarem stałej czasowej dla 
fazy wdechu lub wydechu. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 81: 
Punkt 34. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora, który umożliwia jednoczasowe 
wyświetlenie dwóch pętli zamkniętych ciśnienie/objętość oraz przepływ/objętość. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator, który umożliwia jednoczasowe 
wyświetlenie dwóch pętli zamkniętych ciśnienie/objętość oraz przepływ/objętość. 
 
Pytanie 82: 
Punkt 38. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z możliwością kreślenia pętli 
statycznej ciśnienie objętość ale w sposób ręczny nie automatyczny. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość kreślenia pętli statycznej w sposób ręczny nie 
automatyczny. Zamawiający usuwa z SIWZ zapis dotyczący sposobu kreślenia pętli. 
 
Pytanie 83: 
Punkt 39. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez możliwości rozbudowy o 
manewr ciągłej inflacji.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia pkt. 39. 
 
Pytanie 84: 
Punkt 40. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z 72 godzinnymi trendami 
graficznymi i tabelarycznymi.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator z 72 godzinnymi trendami 
graficznymi i tabelarycznymi. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 85: 
Alarmy  
Punkt 8. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez alarmu wysokiego ciśnienia 
PEEP. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator bez alarmu wysokiego ciśnienia 
PEEP. Zamawiający usuwa pkt. 8 
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Pytanie 86: 
Punkt 9. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z alarmem górnej częstości 
oddechowej ale bez alarmu niskiej częstości oddechowej. Jest to bowiem alarm tożsamy z 
alarmem bezdechu i tak czasowi bezdechu 20 s odpowiada alarm częstości oddechów 3 
odd/min. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator z alarmem górnej częstości 
oddechowej. Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 87: 
Punkt 12. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z pamięcią 1000 zdarzeń 
alarmowych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.  
 
Pytanie 88: 
Inne pożądane funkcje i wyposażenie  
Punkt 2. Prosimy o wykreślenie tego punktu. Jest to powtórzony punkt 39 z Obrazowanie 
mierzonych parametrów wentylacji. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z wymaganych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 
pkt. 2. 
 
Pytanie 89: 
Punkt 4. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z możliwością rozbudowy o pomiar 
kapnograficzny ale bez kapnografii volumetrycznej.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z wymaganych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 
pkt. 4. 
 
Pytanie 90: 
Punkt 5. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora bez możliwości rozbudowy o 
pomiar SpO2. Pomiar SpO2 jest standardowym pomiarem w kardiomonitorze.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z wymaganych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 
pkt. 5. 
 
Pytanie 91: 
Punkt 10. Prosimy o wykreślenie tego punktu ze specyfikacji, gdyż opisuje on daną 
konstrukcję respiratora i to wcale nie najnowocześniejszą. Większość współczesnych 
respiratorów nie ma zastawki wdechowej i pracuje na zaworach proporcjonalnych, natomiast 
zastawka wydechowa chroniona jest filtrem i nie wymaga mycia i sterylizacji, możliwa jest 
natomiast jest dezynfekcja.  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z wymaganych parametrów opisu przedmiotu zamówienia 
pkt.10. 
 
Pytanie 92: 
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Punkt 12. Prosimy o dopuszczenie do przetargu respiratora z nebulizatorem jako oddzielnym 
urządzeniem montowanym na respiratorze. Czy jednocześnie Zamawiający będzie wymagał 
zaoferowania najnowocześniejszych nebulizatorów, które do swojej pracy nie wymagają 
dodatkowego przepływu gazów np. ultradźwiękowe czy drgająca membrana ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do przetargu respirator z nebulizatorem jako 
oddzielnym urządzeniem montowanym na respiratorze.  Zamawiający wymaga minimum 
 
Pytanie 93: 
Punkt 17. Czy Zamawiający będzie również wymagał aby respirator wyposażony był w port 
HDMI ? Jest to obecnie najczęściej używany standard do przesyłania danych. 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Dopisuje port HDMI. 
 
Pytanie 94: 
Pozostałe  
43. O ile punkty 1 i 2 są zrozumiałe tak następujące po nich punkty od 1 do 12 wydają się 
absolutnie nie dotyczyć respiratora. Wygląda to na opis oddzielnego urządzenia jakim jest 
videolaryngoskop. Jeżeli tak, to czy Zamawiający wymaga aby każdy respirator był 
wyposażony w Videolaryngoskop?  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z zapisu pkt.1 i 2. Kolejne pkt. od 1 do 12 zostają określone 
jako opis wymagań w stosunku do oddzielnego urządzenia jakim jest videolaryngoskop. 
Zamawiający wymaga video laryngoskopu do każdego respiratora. 
 
Pytanie 95: 
44. Skoro Zamawiający wymaga videolaryngoskopu dla dorosłych i dzieci to czy 
Videolaryngoskop powinien posiadać rozmiarówkę skierowaną dla dorosłych i dzieci czyli 
rozmiar 1, 2, 3, 4. Warto podkreślić, iż standardowo dla dzieci stosuje się rozmiar 1, 2 dla 
dorosłych 3, 4.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w zakresie rozmiarów. 
 
Pytanie 96: 
45. Czy Zamawiający w punkcie 7 nie dokonał omyłki wpisując łyżki czyste biologiczne zamiast 
łyżek sterylnych? Standardowo na bloku operacyjnym stosuje się łyżki sterylne.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis dotyczący łyżek na łyżki sterylne.  
 
Pytanie 97: 
46. Czy Zamawiający dopuści Videolaryngoskop 2,5 cala o lepszych parametrach wyposażony 
w baterię litowo-jonową o czasie minimum 240 minutach obrotowy w płaszczyźnie pionowej 
z zakresem regulacji 45 stopni, High intensity LED, bez wyjścia video z pełną rozmiarówką, z 
możliwością wprowadzenia rurki bezpośrednio po łyżce z powłoką przeciwmgielną na łyżce z 
systemem zarządzania energią sygnalizującym na ekranie? W przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazany Videolaryngoskop.  
 
Pytanie 98: 
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47. Czy Zamawiający ma na myśli Videolaryngoskop, który w sposób ciągły pokazuje wskaźnik 
stanu baterii ? Skoro Zamawiający wymaga baterii AAA, to musi się liczyć, że są na rynku 
różne typy baterii. By uniknąć sytuacji, gdzie bateria ulega nagłemu rozładowaniu powinien 
mieć na względzie bezpieczeństwo użycia videolaryngoskopu poprzez stałe monitotrowanie 
stanu baterii wyświetlania na ekranie?  
Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis związany z dotyczącymi sposobu zasilania. 
Zamawiający zmienia zapis dotyczący minimalnego czasu  pracy urządzenia. 
 
Pytanie 99: 
48. Czy Zamawiający ma na myśli Videolaryngoskop o wadze 220 g +/- 10 % ? Prosimy o 
doprecyzowanie, wartość ok 220 gram jest wartością, którą można różnie interpretować.  
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w zakresie wagi videolaryngoskopu, na 200-
250g. 
 
Pytanie 100: 
Ad. 28. Czy w związku z tym, że wymagane jest dostarczenie 4 kardiomonitorów, liczba 
modułów pomiaru kapnografii również powinna wynosić cztery?  
Odpowiedź: Liczba modułów kapnografii powinna wynosić min.1 dla każdego 
zainstalowanego kardiomonitora. 
 
Pytanie 101: 
Ad. 46. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez zainstalowanych wymienionych funkcji 
wspomagania decyzji klinicznych, natomiast przystosowane do rozbudowy o te funkcje? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitory bez zainstalowanych funkcji 
wspomagania decyzji klinicznych. Zamawiający usuwa zapis z SIWZ w tym zakresie. 
 


