
           

 
 

Warszawa, dnia 16/10/2018 r. 

 
ZZP.ZP.191/18.862.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory 

Znak sprawy: ZZP-191/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1  
Dotyczy Lp.4.  
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem powietrzem z centralnego 
źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem w zakresie od 2,8 do 6,5 bar?” 
 
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie 2  
Dotyczy Lp.5.  
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem tlenem z centralnego źródła 
sprężonego gazu pod ciśnieniem w zakresie od 2,8 do 6,5 bar?” 
 
Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Lp.13.  
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator na zasadzie równoważności z wentylacją 
adaptacyjną w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i 
pasywnych oddechowo?” 
 
Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy Lp.26.  
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z szczytowym przepływem wdechowym 
dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie od 6 do180 l/min?” 
 
Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy Lp.76.  
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„Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją czuwania przy odsysaniu 
pacjenta? Respirator ma możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od 
pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu 
oddechowego respirator automatycznie rozpocznie wentylacje z parametrami z przed 
rozłączenia” 
 
Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy SIWZ, Rozdział V, pkt 2.2.1 
„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?” 
 
Odpowiedź na pytanie 6: Zgodnie z punktem V.2 SIWZ Wykonawca dokona przeliczenia  
wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia zawierającego 
informację na temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na 
dzień publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE. Tabele kursów średnich walut obcych są 
ogólnodostępne. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy SIWZ, Rozdział VI, pkt 1.2.4 
„Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń 
(katalogów, ulotek, danych produktowych) wraz z ofertą?” 
 
Odpowiedź na pytanie 7: Zgodnie z punktem VI.1.2.5 SIWZ szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (parametry graniczne oraz parametry oceniane) zostały określony w załączniku 
nr 2 do oferty, które wypełnione muszą zostać dołączone do arkusza cenowego oferty  
 
Pytanie 8 
Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  MEDINET Sp. z o.o. Par. 7 ust. 6  
„Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 
części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 
wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko 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. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie 
możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany 
części/modułów.” 
 
Odpowiedź na pytanie 8: Medinet sp. z o.o. podtrzymuje treść §7 ust. 6 przedmiotowego 
załącznika, ponieważ zgodnie z jego treścią, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany 
sprzętu na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji co najmniej trzech 
awarii, usterek lub wad nie wynikających z winy Szpitala, a mających istotny wpływ na 
realizowanie podstawowych funkcji sprzętu. Trzykrotna awaria, usterka lub wada sprzętu 
(który z uwagi na jego szczególne, medyczne przeznaczenie, winien być zawsze w pełni 
sprawny), o charakterze mającym istotny wpływ na realizowanie podstawowych funkcji 
sprzętu, rodzi bowiem uzasadnione wątpliwości co do jego ogólnej sprawności, a zatem 
stanowi podstawę do wymiany przez Wykonawcę sprzętu na nowy. 

 
Pytanie 9 
Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  MEDINET Sp. z o.o. Par. 7 ust. 7 
„Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie 
okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas 
przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym 
prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.” 
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Odpowiedź na pytanie 9: Medinet sp. z o.o. podtrzymuje treść §7 ust. 7 przedmiotowego 
załącznika, ponieważ zgodnie z jego treścią, do okresu terminu gwarancji i jej biegu stosuje 
się art. 581 kc, który ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem zasady w nim 
wyrażone nie mogą ulec jakiejkolwiek modyfikacji w drodze umownych ustaleń Stron. Przy 
czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 581 § 2 kc w przypadku wad nieistotnych, termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy uprawniony nie 
mógł z niej korzystać. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  MEDINET Sp. z o.o. Par. 7 ust. 9  
„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 na pytanie 10: Tak, pod warunkiem, iż serwis gwarancyjny świadczony zdalnie 
jest w pełni wystarczający dla usunięcia danej wady oraz skutecznie usunie daną wadę 
sprzętu. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  MEDINET Sp. z o.o. Par. 7 ust. 9  
„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 3 dni 
roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?” 
 
Odpowiedź na pytanie 11: Medinet sp. z o.o. podtrzymuje treść §7 ust. 9 przedmiotowego 
załącznika, ponieważ zgodnie z jego treścią, wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego usunięcia wad sprzętu nie później niż w terminie 7 dni roboczych w 
przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 
Powyższa treść jest zatem zgodna z oczekiwaniami Wykonawcy. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  MEDINET Sp. z o.o. Par. 7 ust. 9 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia zapisu, regulującego kwestię dostarczenia 
aparatu zastępczego na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 
zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas 
naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?” 
 
Odpowiedź na pytanie 12: Medinet sp. z o.o. podtrzymuje treść §7 ust. 9 przedmiotowego 
załącznika, ponieważ zgodnie z jego treścią, gdyby w terminach określonych w tymże 
postanowieniu nie można było wady usunąć Wykonawca zobowiązany jest w ramach 
serwisu gwarancyjnego do niezwłocznego i nieodpłatnego dostarczenia Szpitalowi w miejsce 
położenia przedmiotu umowy, na czas naprawy zastępczego przedmiotu umowy 
spełniającego wymogi określone dla Przedmiotu umowy. Powyższa treść jest zatem zgodna 
z oczekiwaniami Wykonawcy. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. 
Leszka Gieca Par. 2 ust. 4b 
„Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących 
przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za 
używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie 
naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez 
przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Respiratory stanowiące przedmiot 
zamówienia niniejszego postępowania są urządzeniami, których używanie ma szczególny 
wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw i 
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przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia. Mając na względzie 
powyższe  zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu 
przeprowadzenia szkoleń w zakresie oceny stanu technicznego, przeprowadzenia testów 
funkcjonalnych i bezpieczeństwa, przeglądów, kalibracji urządzenia i jego konserwacji 
realizowanych po upływie okresu gwarancji.” 
 
Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wprowadza zmian. 

 
Pytanie 14 
Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. 
Leszka Gieca Par. 4 ust. 10 
„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 3 dni 
roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?” 
 
Odpowiedź na pytanie 14: Zgodnie ze zmienioną treścią §4 ust. 10. Obowiązuje zmieniona 
treść załącznika 1b do SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. 
Leszka Gieca Par. 4 ust. 10 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia zapisu, regulującego kwestię dostarczenia 
aparatu zastępczego na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 
zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas 
naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ?” 
 
Odpowiedź na pytanie 15: Zgodnie ze zmienioną treścią §4 ust. 10. Obowiązuje zmieniona 
treść załącznika 1b do SIWZ 
 
Pytanie 16 
Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. 
Leszka Gieca Par. 4 ust. 11 
„Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie 
okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas 
przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym 
prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.” 
 
Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. 
Leszka Gieca Par. 4 ust. 12  
„Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 
części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 
wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko 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. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie 
możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany 
części/modułów.” 
 
Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
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Pytanie 18 
Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. 
Leszka Gieca Par. 6  
„W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 
wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
zwłoki oraz 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia. W związku z tym proponujemy, 
aby obniżyć karę umowną 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 na pytanie 18: Zgodnie ze zmienioną treścią §6 ust. 2 - 4. Obowiązuje 
zmieniona treść załącznika 1b do SIWZ 

 
Pytanie 19 
Dotyczy Załącznika nr 1c – wzór umowy   Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 
im. Karola Marcinkowskiego Par. 7 ust. 5 
„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 3 dni 
roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?” 
 
Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający wprowadza zmienne do par. 7 ust. 5: 

Do § 7 ust 5 dodano lit. a i b) : 

a) W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski termin naprawy 

zostaje wydłużony do 4 dni, 

b) W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej 

termin naprawy zostaje wydłużony do 7 dni.  

 

Pytanie 20 
Dotyczy Załącznika nr 1c – wzór umowy   Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 
im. Karola Marcinkowskiego Par. 7 ust. 6  
„Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie 
okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas 
przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym 
prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.” 
 
Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy Załącznika nr 1c – wzór umowy   Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego 
im. Karola Marcinkowskiego Par. 7 ust. 9 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia zapisu, regulującego kwestię dostarczenia 
aparatu zastępczego na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 
zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas 
naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ?” 
 
Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 22 
Dotyczy Par. 7 ust. 12  
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„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 na pytanie 22: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 23 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 13, PARAMETRY OCENIANE pkt. 2  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
który wyposażony jest w zaawansowany tryb wentylacji oszczędzającej płuca (ALPV), który 
nie wymaga stosowania dodatkowych akcesoriów do jego realizacji?” 
 
Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 24 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 14  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
w którym tryb wentylacji (inwazyjna, nieinwazyjna), wybierany jest z poziomu ekranu 
dotykowego przed rozpoczęciem wentylacji?” 
 
Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 25 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 15, PARAMETRY OCENIANE pkt. 3  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
w którym dla funkcji wentylacji bezdechu można ustawić parametry oddechowe, takie jak 
objętość oddechu, częstość oddechu?” 
 
Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 26 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 22  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
który wyposażony jest w proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS oraz 
min. 20 innych trybów wentylacji?” 
 
Odpowiedź na pytanie 26: Zgodnie ze zmienioną treścią załącznika 2 do OFERTY. 
Obowiązuje zmieniona treść załącznika 2 do OFERTY. 
 
Pytanie 27 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 27  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
w którym regulację stosunku I:E przeprowadza się w sposób pośredni poprzez ustawianie 
częstotliwości i czasu wdechu, z wyświetlaniem na ekranie respiratora informacji o 
wyliczonym I:E?” 
 
Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 28 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 42  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji 
z pomiarem objętości uwięzionej tzw. „trapping volume”?”  
 
Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
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Pytanie 29 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 73  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
w którym kształt krzywej jest determinowany pośrednio przez parametry wentylacji?” 
 
Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 30 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 76  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji 
z funkcją automatycznego wykrycia pacjenta, w którym pod odłączeniu układu od pacjenta 
respirator alarmuje rozłączenie obwodu (z możliwością wyciszenia alarmu na 2 minuty), a po 
ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator automatycznie 
rozpoczyna wentylacje z parametrami z przed rozłączenia?” 
 
Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 31 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 86  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej firmy 
który wyposażony jest w zasilany i sterowany z poziomu respiratora nebulizator z 
możliwością ustalania interwału czasowego?” 
 
Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 32 
Dotyczy OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE I WARUNKI 
GRANICZNE pkt. 86  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
który wyposażony jest w zasilany i sterowany z poziomu respiratora nebulizator 
ultrasoniczny?” 
 
Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 33 
Dotyczy PARAMETRY OCENIANE pkt. 5  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zaawansowany respirator niemieckiej produkcji, 
który umożliwia regulację czasu Plateau w sposób pośredni poprzez nastawienie czasu 
wdechu i czasu narastania ciśnienia wdechowego?” 
 
Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 
Pytanie 34 
Dotyczy PARAMETRY OCENIANE pkt. 11  
„Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z pomiarem CO2 z prezentacją 
krzywej kapnograficznej na ekranie?” 
 
Odpowiedź na pytanie 34: Zgodnie ze zmienioną treścią załącznika 2 do OFERTY. 
Obowiązuje zmieniona treść załącznika 2 do OFERTY. 
 
Pytanie 35 
Dotyczy SIWZ pkt.VI.3.  
Czy Zamawiający zaakceptuje termin pełnej realizacji zamówienia do dnia 30.11.2018 oraz 
21.11.2018 (Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Ul. Długa 1/2, 61-
848 Poznań) ale nie mniej niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy? Spowodowane jest to 
naturalnym czasem procesu produkcyjnego w fabryce. 
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Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający nie wprowadza zmian. Równocześnie 
Zamawiający informuje, iż obowiązuje zmieniona treść SIWZ w zakresie punktu.VI.3. Punkt 
VI.3.  
 
Pytanie 36 

Dotyczy Pkt. 4, 62   
„Czy 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. Wiążę się to również z alarmem błędu turbiny w zamian za 
alarm niskiego ciśnienia powietrza.” 
 
Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 37 

Dotyczy Pkt. 22   
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w zamian za tryb 
VPS, PAV+ lub automatycznej próby oddechowej oferuję automatyczny adaptacyjny tryb 
wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i 
pasywnych oddechowo. Jest to tryb co najmniej równoważny.” 
 
Odpowiedź na pytanie 37: Zgodnie ze zmienioną treścią załącznika 2 do OFERTY. 
Obowiązuje zmieniona treść załącznika 2 do OFERTY. 
 
Pytanie 38 
Dotyczy Pkt. 23   
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym zamiast oddechu 
spontanicznego wspomaganego objętością VSV oferuje PSV oraz SIMV w trybie 
objętościowo kontrolowanym? Powyższy tryb(PSV) jest równoważny z trybem VSV i rodzaj 
zastosowanego trybu wspomagania oddechu spontanicznego nie ma większego znaczenia 
przy samoczynnym oddychaniu pacjenta. Ponadto respirator posiada bardzo zaawansowany 
tryb odzwyczajania pacjenta Dual Vent. Polega on na działaniu 2 trybów wzajemnie 
zależnych względem siebie. W trybie A pacjent oddycha spontanicznie. Jeśli podczas 
możliwego do ustawienia czasu bezdechu nie zostanie wyzwolony oddech, urządzenie 
przełącza się automatycznie na tryb synchronizowany. W trybie B, jeśli pacjent wykona 
określoną spontaniczną liczbę oddechów wspomaganych jeden po drugim, urządzenie 
przełącza się automatycznie na tryb spontaniczny.” 
 
Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 39 
Dotyczy Pkt. 52   
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator nie posiadający możliwości 
rozbudowy o prezentację wydatku energetycznego EE, wskaźnika oddechowego RQ oraz 
pomiar zużycia tlenu VO2?  Korzyści tego pomiaru są na chwilę obecną nie znane a produkt 
oferowany jest wyłącznie przez jednego producenta co w znaczący sposób wpłynie na 
ograniczenie możliwości zaoferowania innych respiratorów. W zamian za to oferowany przez 
nas aparat posiada takie istotne pomiary jak podatność dynamiczna, % przecieków, % ilość 
oddechów spontanicznych, szczytowy przepływ wdechowy i wydechowy wspomagany czas 
wdechu, procentowa ilość oddechów podczas 8h oraz pomiar ciśnienia Plateau.” 
 
Odpowiedź na pytanie 39: Zgodnie ze zmienioną treścią załącznika 2 do OFERTY. 
Obowiązuje zmieniona treść załącznika 2 do OFERTY. 
 

Pytanie 40 
Dotyczy Pkt. 54  
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy 
dotykowy ekran LCD o przekątnej 17” bez możliwości obrotu monitora w płaszczyźnie 
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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 poziomej lub/i 
pionowej w stosunku do respiratora.” 
 
Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 41 
Dotyczy Pkt. 57  
„Czy 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 na pytanie 41: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 42 
Dotyczy Pkt. 76  
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający manualne 
ustawienie stężenia tlenu oraz automatycznie regulowany poziom przepływu stosowanego w 
aktualnym trybie wentylacji przy wystąpieniu bezdechu oraz możliwość podaży 100% tlenu w 
czasie 2 minut natomiast bez automatycznego rozpoznania odłączenia oraz bez zatrzymania 
respiratora? Ze względu na możliwość nagłej zmiany stanu pacjenta ta forma ustawień 
manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza.” 
 
Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 
 
- rozdział VI pkt 3 wraz z podpunktami SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. TERMIN PEŁNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA, BEZPOŚREDNI ODBIORCY: 
3.1. Odbiorcą finalnym aparatury są podmioty lecznicze w imieniu których postępowanie 
prowadzi Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, tj. 

 „MEDINET” Sp. z o. o., Ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław – 12 sztuk 

 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego UM w 
Katowicach, Ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec – 10 sztuk 

 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Ul. Długa 1/2, 61-848 
Poznań – 2 sztuki 

3.2. Termin realizacji dostawy: 

 MEDINET” Sp. z o. o., Ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław - najpóźniej do dnia 
30 listopada 2018 roku 

 Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego UM w 
Katowicach, Ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice-Ochojec - najpóźniej do dnia 21 
listopada 2018 roku 

 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Ul. Długa 1/2,  
61-848 Poznań - najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 roku” 

 

Zamawiający informuję, iż 

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian  

2) wszystkie zmiany do umowy wynikające z udzielonych odpowiedzi zostaną uwzględnione 

w umowie jaka będzie zawarta z wybranym Wykonawcą – dotyczy załącznika nr 1c do 

SIWZ. 
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Zamawiający udostępnia nową, aktualną treść umowy stanowiącą załącznik 1b do SIWZ, 
nowy, aktualny druk oferty wraz z nowym, aktualnym załącznikiem nr 2 do OFERTY.  
Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 

obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 26/10/2018r. do 

godziny 09:00. 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia   

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 13 

3 (I piętro) w dniu: 26/10/2018r. o godz. 10:00 

 

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

 
 
 

 


