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Warszawa, dnia 13/10/2017r. 

ZZP.ZP.215/17.1003.17 
 

WYKONAWCY 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

pisemne zapytanie dotyczące postępowania znak: ZZP-215/17 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWYCH  

RESPIRATORÓW Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami.  

 

PYTANIE 1:  

– Pkt. 1.4, 1.6Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną 
turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Takie rozwiązanie 
pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie 
wewnątrzszpitalnym dzięki możliwości pobierania powietrza z otoczenia.  

ODPOWIEDŹ 1:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE 2:  

– Pkt. 1.10Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator ze zintegrowanym akumulatorem do 
4 godzin pracy? Taki czas pracy na bateriach jest całkowicie wystarczający do transportu wewnątrzszpitalnego. 
 

ODPOWIEDŹ 2:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE 3:  

– Pkt. 2.14Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w zamian za tryb PPS, PAV 
oferuję Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla 
pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej MMV uwzględniając 
pomiar oporu oraz podatności. Jest to tryb co najmniej równoważny do wymaganego przez Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 3:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

PYTANIE 4:  

– Pkt. 2.15Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający trybu VSV, w zamian 
za to respirator posiada bardzo zaawansowany tryb odzwyczajania pacjenta tryb Dual Vent umożliwiający 
wentylację pacjenta  w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta w sposób spontaniczny lub gdy pacjent nie 
oddycha lub oddycha w sposób niewystarczający i powinien być wentylowany w sposób sterowny czasowo.  
 

ODPOWIEDŹ 4:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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PYTANIE 5:  

– Pkt. 4.9Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny, z możliwością ustawienia 
stałego czasu trwania fazy Plateau zamiast możliwości monitorowania? Oferowany  respirator posiada takie 
pomiary jak czas trwania fazy wydechu, czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniowo oraz 
stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego, które umożliwiają znacznie lepszą możliwość 
oceny stanu pacjenta niż czas trwania fazy Plateau.   
 

ODPOWIEDŹ 5:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 6:  

 
– Pkt. 5.2, 5.3Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający pojedynczy kolorowy 
dotykowy ekran LCD o przekątnej 17” bez możliwości obrotu monitora w płaszczyźnie poziome lub/i pionowej 
w stosunku do respiratora? Taka przekątna oraz ekran wysokiej rozdzielczości pozwolą personelowi w dokładny 
oraz czytelny sposób zobrazować stan zdrowotny pacjenta bez konieczności obrotu monitora w płaszczyźnie 
poziome lub/i pionowej w stosunku do respiratora.  
 
ODPOWIEDŹ 6:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

PYTANIE 7:  

 
– Pkt. 5.6Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który posiada jedynie trendy graficzne 
z danymi do 1 roku wstecz? Taki parametr znacznie przewyższa parametr wymagany przez Zamawiającego. 
Ponadto istnieje możliwość pomiaru wartości cyfrowych na podstawie trendów graficznych. 
ODPOWIEDŹ 7:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
PYTANIE 8:  

– Pkt. 7.4Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z Funkcją Stand-by z manualnym 
rozpoczęciem wentylacji? Respirator posiada możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od 
pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator 
rozpoczyna wentylację z parametrami z przed rozłączenia za pomocą wydzielonego przycisku. Ze względu na 
możliwość nagłej zmiany stanu pacjenta to forma ustawień manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza. 
 
ODPOWIEDŹ 8:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 9:  

– Pkt. 7.5Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu 7.5 ? Ten parametr jednoznacznie wskazuje na konkretną 
firmę oraz nie pozwoli na złożenie oferty co najmniej konkurencyjnej. 

PYTANIE 10:  

– Pkt. 7.12   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator, który ze względu na swoją 
konstrukcję nie wymaga wydechowego filtra przeciwbakteryjnego z pojemnikiem na skropliny?  Ten parametr 
wskazuję jednoznacznie na jedną firmę. 

ODPOWIEDŹ 9, 10:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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PYTANIE 11:  

– Pkt. 7.19, 7.20 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu 7.19 oraz 7.20? Te parametry jednoznacznie  

na konkretną firmę oraz nie pozwolą na złożenie ofert co najmniej konkurencyjnych. 

ODPOWIEDŹ 11:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 12:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na: wydzielenie z pakietu połowy respiratorów najwyższej klasy wyposażonych w 
wyżej wymienione zaawansowane funkcje wentylacji, łącznie  z pomiarem wydatku energetycznego metodą 
kalorymetrii pośredniej? 

 

ODPOWIEDŹ 12:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

PYTANIE 13:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 1.9 i 1.10 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator wyposażony w sprężarkę bez wbudowanego zasilania akumulatorowego 
oraz bez możliwości wymiany akumulatora podczas pracy urządzenia? Szpitale wyposażone są w zasilanie 
awaryjne, które w przypadku dłuższych awarii zasilania umożliwiają poprawną pracę urządzenia 
 
ODPOWIEDŹ 13:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 14:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 2.14 
Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważną do wymogów nowoczesną technologię pomiaru ciśnienia w 
tchawicy mierzoną za pomocą cewnika umieszczonego w rurce intubacyjnej? Dzięki dedykowanemu wyjściu do 
pomiaru ciśnienia zewnętrznego możliwe także będzie w przyszłości podłączenie cewnika do przełyku i pomiar 
ciśnienia transpulmonarnego.  
 

ODPOWIEDŹ 14:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

PYTANIE 15:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 3.5 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający regulację czasu wdechu w zakresie odTi 0.25-15.0s? Jest to 
zakres w pełni pokrywający potrzeby i zastosowania kliniczne. 
 

ODPOWIEDŹ 15:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE 16:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 3.10 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający skokowo co 50 ms regulowany czas narastania 
przepływu/ciśnienia? Regulacja co 50ms jest w praktyce regulacją płynną, pozwalającą na ustawienie bezpiecznej 
i skutecznej wentylacji pacjenta. 
ODPOWIEDŹ 16:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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PYTANIE 17:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 3.12  
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator z przepływowym trybem rozpoznawania oddechu 
własnego pacjenta w zakresie 1-9 l/min? Respirator ten posiada funkcję kompensacji wyzwalania, dopasowuje 
wyzwalanie przepływem względem przecieków w układzie oddechowym i drogach oddechowych, częściowo 
eliminując konieczność ręcznej regulacji wyzwalacza, w celu uniknięcia samoczynnego wyzwalania. Kompensacja 
wyzwalania jest dostępna we wszystkich trybach. Funkcję tą można włączyć lub wyłączyć w dowolnym 
momencie. 
ODPOWIEDŹ 17:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 18:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 3.13 
Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator z ciśnieniowym trybem rozpoznawania oddechu 
własnego w zakresie nieznacznie odbiegającym od opisanego tj: od 0,25 do 10 cmH2O? Jest to zakres w pełni 
pokrywający potrzeby i zastosowania kliniczne. 
ODPOWIEDŹ 18:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 19:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 4.17 i 4.18 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator obrazujący procent przecieku w układzie pacjenta? Przeciek w % 
wskazuje wielkość przecieku z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na podstawie rzeczywistych 
wdechowych i wydechowy objętości oddechowych, który można obserwować także przy włączonej kompensacji 
przecieku. Możliwe jest obrazowanie objętości przecieku podczas testu urządzenia.  
ODPOWIEDŹ 19:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 20:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 4.19 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator wyposażony w pomiar i obrazowanie poziomu CO2 z krzywą 
kapnograficzną realizowany za pomocą pomiarów w strumieniu bocznym? Krzywą CO2 można obserwować 
obok krzywych przepływu, ciśnienia, objętości.  
ODPOWIEDŹ 20:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 21:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 5.2 
Czy Zamawiający dopuści respirator bez dodatkowego wyświetlacza, ekranu? Jest to cecha charakterystyczna dla 
jednego producenta 
ODPOWIEDŹ 21:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 22:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 7.1 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator nie posiadający możliwości bezpośredniego wyboru rodzaju krzywej 
przepływu ale z możliwością kształtowania tej krzywej do odpowiadającemu użytkownikowi kształtu pośrednio 
za pomocą odpowiednich parametrów wentylacji? 
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ODPOWIEDŹ 22:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 23:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 7.5 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator, który ma możliwość wykrywania wewnętrznych błędów sprzętowych i 
oprogramowania? Jeżeli błąd wewnętrzny wystąpi podczas wentylowania pacjenta, respirator będzie 
kontynuował wentylacje z bieżącymi ustawieniami a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o awarii respiratora 
oraz konieczności nawiązania kontaktu z serwisem i przygotowania pacjenta do odłączenia.  
ODPOWIEDŹ 23:  

Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE 24:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 7.12 i 7.13 
Czy Zamawiający zaakceptuje filtr przeciwbakteryjny bez pojemnika na skropliny? Pułapka wodna znajduje w 
module zastawki wydechowej. Pułapkę tą można opróżniać bez konieczności przerywania wentylacji. 
Konstrukcja respiratora daje możliwość pracy bez filtra co zdecydowanie ogranicza koszty eksploatacji 
urządzenia.  
ODPOWIEDŹ 24:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
PYTANIE 25:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 7.13 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator o konstrukcji wymagającej zastosowania wdechowego urządzenia 
zabezpieczającego? Jest to urządzenie wielopacjentowe, jego zadaniem jest chronienie drogi wdechowej przez 
gazy pochodzące od pacjenta np. w przypadku awarii.  
ODPOWIEDŹ 25:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 26:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 7.19 
Czy Zamawiający uzna za równoważną technologię i dopuści rozwiązanie polegające na zaoferowaniu pomiaru 
ciśnienia pomocniczego wraz z wyświetlaniem krzywej z mierzonymi danymi na przykład ciśnienia w mankiecie 
wewnątrztchawiczym za pomocą cewnika? 
ODPOWIEDŹ 26:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 27:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne  
i warunki graniczne, pkt. 7.20 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator nie wyposażony w urządzenie do drenażu przestrzeni 
podgłośniowej?  
ODPOWIEDŹ 27:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
PYTANIE 28:  

Dotyczy SIWZ, Rozdział IV, pkt 2.1 
Prosimy o doprecyzowanie wymogu przeliczenia wartości polisy Wykonawcy, wystawionej w innej walucie niż 
PLN. Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia Wykonawcy, zawierającego informację na 
temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji ogłoszenia w 
Dz.U. UE? 
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ODPOWIEDŹ 28:  

Zamawiający informuję, iż uzna za wystarczające złożenie oświadczenia wykonawcy pod warunkiem wykazania w 

nim wartości polisy przed i po przeliczeniu oraz aktualnego na dzień publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE średniego 

kursu waluty na którą opiewa polisa. Dodatkowo zamawiający informuję, iż polisa wystawiona w innym języku 

musi być przetłumaczona na języki polski. 

 
PYTANIE 29:  

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIV, pkt 2  
W naszej opinii zaproponowana kare umowne są rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych 
kary umowne wynoszą ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.  
W związku z tym: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu. 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, 
więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za 
opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji.  
W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”. 
 
ODPOWIEDŹ 29:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
Dłużnik może w trakcie realizacji umowy domagać się zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara 
umowna jest rażąco wygórowana. Zdaniem Zamawiającego kary umowne przewidziane we wzorze umowy nie są 
w żadnym wypadku wygórowane. 
Kary umowne będą przysługiwały Zamawiającemu jedynie w przypadku, gdy niewykonanie bądź nienależyte 
wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
 
PYTANIE 30:  

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIV   
Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza 
UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy 
założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest 
ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie 
gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych, czas naprawy do 7 dni 
roboczych w przypadku konieczności wymiany części? 
 
ODPOWIEDŹ 30:  

Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli naprawa będzie wydłużona Wykonawca zawsze może skorzystać z 
możliwości dostarczenia sprzętu zastępczego, o którym mowa w SIWZ. 
 
PYTANIE 31:  

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIV, pkt 2 c) 
Zamawiający ustalił wysokość kar umownych w przypadku opóźnień w przystąpieniu m.in. do naprawy czy 
przeglądu sprzętu, tymczasem Wykonawca nie może pozyskać informacji o jakich terminach mowa z racji, iż 
wzór umowy nie został udostępniony dla niniejszego postępowania.  
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie wzoru umowy, o którym 
mowa w rozdziale XIV SIWZ. 
ODPOWIEDŹ 31:  

Rozdział XIV mówi o istotnych postanowieniach umowy, czyli o zapisach, które znajdą się w zawieranej 
umowie. Nie oznacza to, że Zamawiający musi przekazać wzór umowy. 
 
PYTANIE 32:  

Dotyczy SIWZ, Rozdział V, pkt 7.1.6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego punktu: 

„Nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad 
elementu/podzespołu urządzenia najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu/podzespołu urządzenia następuje 
wymiana na fabrycznie nowy tego elementu/podzespołu urządzenia” ? 

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. 
Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko 
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część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich 
przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i 
przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego urządzenia niepotrzebnie może 
podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości 
wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów 
ODPOWIEDŹ 32:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PYTANIE 33:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne, pkt. 8.6 
Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia 
serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 
ODPOWIEDŹ 33:  

Zamawiający nie uznaje. 
 
PYTANIE 34:  

Dotyczy załącznika nr 2 do oferty – Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne, Pkt. 8.8 
Czy biorąc pod uwagę fakt, iż jednym z kryteriów oceny ofert jest termin gwarancji, Zamawiający uzna za 
spełnienia wymogu określonego w pkt. 8.8 zadeklarowanie przez Wykonawcę: 1 przeglądu technicznego po 
każdym roku użytkowania urządzenia (przy czym ostatni przegląd techniczny zostanie wykonany na 15 dni przed 
upływem okresu gwarancji)?  
ODPOWIEDŹ 34: 
Tak, Zamawiający uzna. 
Przy dłuższej gwarancji niż 24 m-ce, Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu technicznego po każdym 
roku użytkowania urządzenia (lub częściej jeśli wymaga tego Producent), przy czym ostatni przegląd techniczny 
zostanie wykonany na 15 dni przed upływem okresu gwarancji. 
 
PYTANIE 35:  

W związku z tym, że Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę pieniędzy umożliwiającą zakup 

bardziej zaawansowanych respiratorów prosimy o odpowiedź czy Zamawiający w wydzielonej części zamówienia 

będzie wymagał zaoferowania poniższych pomiarów:  

• W związku ze zmianami w wycenie procedur medycznych, które weszły w życie  

01.10.2017r. i przyznaniu pomiarom kalorymetrii pośredniej punktacji TISS Zamawiający będzie 

wymagał w wydzielonej części zamówienia pomiarów EE wydatku energetycznego nieodzownego w 

ustalaniu zapotrzebowania energetycznego dla pacjentów oraz pomiarów współczynnika oddechowego 

RQ, wytwarzania dwutlenku węgla VCO2, zużycia tlenu VO2? 
 

• W związku z coraz szerzej publikowanymi doniesieniami o konieczności pomiarów czynnościowej 

pojemności zalegającej FRC i jego znaczeniu w personalizowaniu parametrów wentylacji u pacjentów z 

chorobami płuc o podłożu restrykcyjnym i zaporowym Zamawiający będzie wymagał w wydzielonej 

części zamówienia konieczności realizacji powyższego pomiaru? 
 

• W związku z prężnym rozwojem medycyny wentylacyjnej i ciągłym wdrażaniem nowych procedur oraz 

pomiarów ułatwiających ocenę i jak najdokładniejsze wyznaczanie parametrów wentylacji Zamawiający 

będzie wymagał w wydzielonej części zamówienia dostarczenia technologii umożliwiającej pomiar 

ciśnienia wewnątrz tchawicy i wyznaczania krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykowe?  
ODPOWIEDŹ 35: 
Zamawiający nie będzie wymagał. 
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Wobec powyższego Zamawiający zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert oraz obowiązkowy termin 

wniesienia wadium i wyznacza nowy termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 23 października 
2017r. do godziny 12.00.  
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w 

Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala 

konferencyjna 113 ( I piętro ). 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 


