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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 10.10.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/91/13 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 4 sztuk respiratorów. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Lp.19 Czy Zamawiający dopuści w zamian za oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie 
typu PPS, PAV równoważny tryb Auto Control służący do odzwyczajania pacjenta od wentylacji 
mechanicznej poprzez automatyczne przełączanie pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą 
w zależności od pracy oddechowej pacjenta. Tryb ten pozwala na automatyczne przechodzenie z 
wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy przekroczeniu ustawionej przez 
użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Funkcja działa również w drugą stronę, 
pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być 
dostarczane. Funkcja ta pozwala na określenie minimalnej dostarczanej do pacjenta objętości 
minutowej, jest to idealne zabezpieczenie przy oddechach spontanicznych, gdzie  te oddechy są 
wspomagane w sposób zsynchronizowany w zależności od aktywności oddechowej pacjenta oraz 
ustawień użytkownika. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Auto Control nie spełnia oczekiwań 
Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 2 
Lp.20 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez automatycznej kompensacji rurki 
intubacyjnej ale z automatyczną kompensacją podatności układów oddechowych pacjenta oraz 
automatyczną kompensacją nieszczelności? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Kompensacja układów nie jest równoważna. 
 
Pytanie nr 3  
Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym procentowo kryterium 
zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie 10 - 80%.? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4 
Lp.40 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z trendami graficznymi do 72 godz. oraz 
możliwością odczytania wartości cyfrowej w każdym punkcie tego przedziału? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 5  
Lp.54 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem tylko podatności statycznej oraz 
z pomiarem pracy oddechowej WOB? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga wszystkich wymienionych 
parametrów. 
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Pytanie nr 6 
Paragraf 6 ustęp 1 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedający udziela gwarancji 
na sprzęt na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 7 
Paragraf 6 ustęp 1 pkt. a 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedający udziela gwarancji 
na sprzęt na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących 
warunkach: nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w 
przypadku stwierdzenia wad elementu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego 
elementu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy element/podzespół.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 8  
Paragraf 6 ustęp 1 pkt. i 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Sprzedający udziela gwarancji 
na sprzęt na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących 
warunkach: w innych przypadkach niż określone w lit. h, termin gwarancji ulega przedłużonemu o 
czas naprawy sprzętu.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 9  
Paragraf 9 ustęp 1 pkt. a 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu przysługują kary umowne w 
następującej wysokości: 
w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w wysokości 
1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto niedostarczonego sprzętu,” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Jeżeli Wykonawca prawidłowo 
będzie realizował umowę kary umowne pozostaną tylko martwym zapisem.  
 
Pytanie nr 10 
Paragraf 9 ustęp 1 pkt. b 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu przysługują kary umowne w 
następującej wysokości: w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od wartości brutto wadliwego sprzętu,” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Jeżeli Wykonawca prawidłowo 
będzie realizował umowę kary umowne pozostaną tylko martwym zapisem.  
 
Pytanie nr 11  
Paragraf 9 ustęp 1 pkt. c 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu przysługują kary umowne w 
następującej wysokości: w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 lit g) niniejszej umowy – w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od wartości  brutto sprzętu zastępczego,” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Jeżeli Wykonawca prawidłowo 
będzie realizował umowę kary umowne pozostaną tylko martwym zapisem.  
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Pytanie nr 12 
ad lp. 2 
Czy Zamawiający dopuści respirator o optymalnym zakresie ciśnienia zasilania w powietrze od 2,7 do 
6,0 bar? Taki zakres jest  całkowicie zgodny z wymaganiami stawianymi centralnym systemom 
zasilania w gazy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 13 
ad lp. 3 
Czy Zamawiający dopuści respirator o optymalnym zakresie ciśnienia zasilania w tlen od 2,7 do 6,0 
bar? Taki zakres jest  całkowicie zgodny z wymaganiami stawianymi centralnym systemom zasilania 
w gazy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 14  
ad lp. 6 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator  z awaryjnym zasilaniem ze zintegrowanego 
akumulatora na minimum 10 minut pracy? Ten czas wystarcza na przełączenie zasilania głównego 
szpitala na centralne awaryjne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 15 
ad lp. 17 
Czy Zamawiający dopuści respirator bez oddzielnej opcji wspomagania oddechu spontanicznego 
objętością VS wyposażony w opcje proporcjonalnego wspomagania oddechu spontanicznego (PPS-
proportional pressure support), która umożliwia oddzielną regulację stopnia wspomagania 
objętościowego VS i przepływowego FS? 
Przy FS = 0% występuje wyłącznie wspomaganie objętościowe oddechu spontanicznego VS. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 16  
ad lp. 23 
Czy Zamawiający dopuści respirator, w którym szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów 
wymuszonych objętościowo- kontrolowanych regulowany jest w zakresie 6 -120 l/min? Jest to zakres 
wystarczający do wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 17 
ad lp. 32 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator wyposażony w częściowo ciśnieniowy 
wyzwalacz oddechowy o stałej wartości czułości ciśnieniowej 0,2 cmH2O współpracujący z 
regulowanym wyzwalaczem przepływowym? 
Zapobiega to artefaktom i występowaniu zjawiska autocyklu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 18 
ad lp. 34 
Czy Zamawiający dopuści aparat umożliwiający kształtowanie fali oddechowej za pomocą parametru 
kształtu fali  przyspieszenia przepływu RAMP dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i 
wspomaganych, natomiast dla oddechów objętościowo kontrolowanych stosujący optymalny 
opadający kształt fali przepływu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 19  
ad lp. 35 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator  wspomagający w trybach BIPAP i APRV 
oddech spontaniczny na poziomie niskiego ciśnienia? Ten sposób wspomagania jest znacznie 
bezpieczniejszy dla pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 20  
ad lp. 40 
Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy respirator  z prezentacją na ekranie trendów graficznych i 
tabelarycznych 24 godzinnych? Funkcja ta ułatwia przegląd monitorowanych i nastawionych 
parametrów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie nr 21  
ad lp. 53 
Czy Zamawiający dopuści respirator z prezentacją podatności dynamicznej nie wymagającej 
przeprowadzania manewru pomiarowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 22  
ad lp. 76 
Czy Zamawiający dopuści nebulizator pneumatyczny synchroniczny z wdechem pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin 
składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są 
zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


