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                     wg rozdzielnika 

Nr sprawy: NOZ – 17/12

Dotyczy:  Zakup sprzętu medycznego. 
W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI?.
2. Dot. Cz.. 2. pkt. 1  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny respirator ratowniczy z regulacją częstości
    oddechów zawierającej się w zakresie 10-20 odd/min.?.
3. Dot. Cz.. 2. pkt. 1  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny respirator ratowniczy z regulacją objętości
    oddechowej w zakresie 200-1350 ml, i jest parametrem równoważnym do wymagań SIWZ ?.
4. Dot. Cz.. 2. pkt. 1 Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga uchwytu ściennego do respiratora ratowniczego prosimy o
    dopuszczenie do zaoferowania respiratora o wadze 1,5 kg. Mniejsze respiratory nie posiadają możliwości montażu na ścianie
    ambulansu.
5. Dot. Cz.. 2. pkt. 2 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI?.
6. Dot. Cz.. 2. pkt. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nowoczesnego respiratora transportowego z regulacją
    stężenia mieszaniny tlenowej wynoszącej ok. 60 % ?.  
7. Dot. Cz.. 2. ppkt. 2.3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, w którym sterowanie alarmami wymaga zasilania
    bateryjnego ?. 
8. Dot. Cz.. 2. ppkt. 2.13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, z regulacją PEEP bezpośrednio na zastawce, a nie
    z panelu sterowania respiratora ?.
9. Dot. Cz.. 4. Czy zapisy SIWZ należy traktować jako wartości minimalne, a oferent może zaproponować rozwiązanie o lepszych
    parametrach technicznych, np. urządzenie łączące ze sobą funkcję pulsoksymetru i kapnometru ?.
10. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator ze zintegrowanym zasilaniem 10-16 V DC ?.
11. Dot. Cz.. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w nowoczesny akumulator NiMH o
      pojemności 3 Ah, pozbawiony tzw. efektu pamięci ?.
12. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator dwufazowy bez funkcji wspomagania resuscytacji
      krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej ?.
13. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez  funkcji metronomu ?.
14. Dot. Cz. 1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem energii od 1do 360J i 23 poziomach do wyboru?.
15. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez automatycznej analizy EKG ?. 
16. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i
      przekątnej 8,4” ?. 
17. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością monitorowania i teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG
      lecz bez funkcji analizy i interpretacji ?. 
18. Dot. Cz. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada możliwość transmisji danych za pomocą
      Bluetooth oraz posiada Kartę Flash ?.
19. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego waga nie przekracza 4,2 kg ?.
20. Dot. Cz.. 3. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak ręczny, którego fabryczne opakowanie zawiera 2 butelki i
      2 szt. cewników (dla dorosłego i dla dziecka) ?. 
21. Dot. Cz.. 4. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr palcowy z ekranem OLED ?.
22. Dot. Cz.. 4. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr palcowy bez funkcji automatycznegowłączania?.
23. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Prosimy o doprecyzowanie jakiego przepływu Zamawiający wymaga. Czy ma to być przepływ stały czy też
      regulowany i w jakim zakresie ?.
24. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o stałym przepływie 4 l/min ?.
25. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o stałym przepływie 5 l/min ?.
26. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o stałym przepływie 6 l/min ?.
27. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-1 l/min ?.
28. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-5 l/min ?.
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29. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-15 l/min ?.
30. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-30 l/min ?.
31. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępow. reduktor butlowy z zakresem ciśnienia roboczego do 300 barów ?.
32. Dot. Cz.. 7. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor o przepływie 0-15 l/min ?.
33. Dot. Cz.. 7. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor o przepływie 0-30 l/min ?.
34. Dot. Cz.. 7. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania reduktor z zakresem ciśnienia roboczego do 300 barów ?.
35. Dot. Cz.. 7. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik tlenu o przepływie 0-15 l/min z płynną regulacją ?.
36. Dot. Cz.. 7. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania dozownik tlenu o przepływie 0-50 l/min z płynną regulacją i
      możliwością ustawienia przepływu m.in. na poziomie 24 lub 28 l/min. ?. 
37. Dot. Cz.. 9. pkt. 1 i 2. Prosimy o wydzielenie z części 9 poz. 1 i 2 tj. „Worków samorozprężalnych” do osobnego pakietu. 
38. Dot. Cz.. 9. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania silikonowe maski ze sztywnym kołnierzem dopasowującym
      się do twarzy pacjenta ?.  
39. Dot. Cz.. 9. pkt. 1. Prosimy o doprecyzowanie jakich rozmiarów masek Zamawiający wymaga.    
40. Dot. Cz.. 9. pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania silikonowe maski ze sztywnym kołnierzem dopasowującym
      się do twarzy pacjenta ?.  
41. Dot. Cz.. 3. pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak akumulatorowo-sieciowy o wadze 5,4 kg ?.
42. Dot. Cz.. 4. pkt. 1. Czy Wykonawca ma obowiązek załączyć autoryzację producenta lub autoryzowanego importera dotyczącą
      sprzedaży i serwisu na terenie Polski ?.

Odpowiedzi:
Ad 1 Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 2 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator ratowniczy z regulacją częstości oddechów w zakresie 10-20 odd/min.
Ad 3 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator ratowniczy z regulacją objętości oddechowej w zakresie 200-1350 ml,
Ad 4 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o wadze 1,5 kg. 
Ad 5 Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu zapewnienia pracy respiratora w środowisku MRI, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 6 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator transportowy z regulacją stężenia mieszaniny tlenowej ok. 60 %.  
Ad 7 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator w którym sterowanie alarmami wymaga zasilania bateryjnego.
Ad 8  Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, z regulacją PEEP bezpośrednio na zastawce.
Ad 9 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia spełniający wymagania SIWZ, może jednak zaproponować przedmiot
         zamówienia o lepszych parametrach technicznych. 
Ad 10 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze zintegrowanym zasilaniem 10-16 V DC.
Ad 11  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w akumulator NiMH o pojemności 3 Ah,
            pozbawiony tzw. efektu pamięci.
Ad 12  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator dwufazowy bez funkcji wspomagania resuscytacji krążeniowo-
            oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej. 
Ad 13  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator bez  funkcji metronomu.
Ad 14 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator  z zakresem energii od 1do 360 J i 23 poziomach do wyboru.
Ad 15  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator bez automatycznej analizy EKG.
Ad 16 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i przekątnej 8,4” 
Ad 17  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością monitorowania i teletransmisji 12 odprowadzeniow.
            EKG lecz bez funkcji analizy i interpretacji. 
Ad 18 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który posiada możliwość transmisji danych za pomocą
            Bluetooth oraz posiada Kartę Flash pod warunkiem teletransmisji danych zgodnie z wymogiem pkt 1.31. zał. nr 2 Cz. 1 oraz
            pamięcią min. 100 epizodów lub min. 40 fragmentów krzywej EKG.
Ad 19 Tak,  Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak o wadze nie przekraczającej 4,2 kg. 
Ad 20 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania ssak ręczny,  którego fabryczne opakowanie zawiera 2 butelki i 2 szt. cewników
              (dla dorosłego i dla dziecka).
Ad 21 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania pulsoksymetr palcowy z ekranem OLED.
Ad 22  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania pulsoksymetr palcowy bez funkcji automatycznego włączania.
Ad 23 Zamawiający wymaga zaoferowania reduktory butlowe z gniazdem szbkozłącza typu AGA, z przepływem min.  8-38 l/min.
            przeznaczonych do zasilania respiratorów. 
Ad 24 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o stałym przepływie 4 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 25 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o stałym przepływie 5 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 26 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o stałym przepływie 6 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 27 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-1 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 28 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-5 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 29 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-15 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 30 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor butlowy o zmiennym przepływie 0-30 l/min. - wyjaśnienia w pkt. 23.
Ad 31 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor butlowy z zakresem ciśnienia roboczego do 300 barów.
Ad 32 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania reduktor o przepływie 0-15 l/min.
Ad 33 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor o przepływie 0-30 l/min. Jednocześnie Zamawiający wymaga reduktor
            z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem umożliwiającym regulację przepływu w zakresie min. 0-25 l/min.
Ad 34 Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania reduktor z zakresem ciśnienia roboczego do 300 barów.
Ad 35 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania dozownik tlenu o przepływie 0-15 l/min z płynną regulacją. 
Ad 36 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania dozownik tlenu o przepływie 0-50 l/min z płynną regulacją i możliwością
           ustawienia przepływu m.in. na poziomie 24 lub 28 l/min.
Ad 37 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 9 poz. 1 i 2 tj. „Worków samorozprężalnych” do osobnego pakietu.
Ad 38  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania silikonowych mask ze sztywnym kołnierzem.



Ad 39 Zamawiający wymaga zaoferowania masek o rozmiarach: nr 2, 3, 4, 5.
Ad 40 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania silikonowych mask ze sztywnym kołnierzem.
Ad 41 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania ssak o wadze 5,4 kg. 
Ad 42 Wykonawca nie ma obowiazku załączyć do oferty autoryzację producenta lub autoryzowanego importera dotyczącą
           sprzedaży i serwisu na terenie Polski przedmiotu zamówienia ma jednak wkazać w ofercie autoryzowany serwis
           gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski zaproponowanego sprzętu medycznego.
43 Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ dotyczące Części 7 ppkt. 2.8 i 3.5., które otrzymują brzmienie:
           - pkt. 2.8. - pokrętło przepływomierza metalowe lub z innego tworzywa , nie wystające poza korpus reduktora, 
           - pkt. 3.5. - pokrętło przepływomierza metalowe lub z innego tworzywa , nie wystające poza korpus, 
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