
   

 

 

Gdynia, dnia 24.09.2019 r. 
 
Numer sprawy: ZP/PN/02/2019 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch 
Ambulansów typu C oraz wyposażenia 

 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2014 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej 
przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami do przedmiotowego postępowania: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę jednego ambulansu zgodnie z SIWZ w terminie do 8 
tygodni, a drugiego 12 tygodni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wydłuża termin dostawy w zakresie Części 1 do 12 tygodni 
 
W związku z powyższym dokonuje zmiany SIWZ w ten sposób, że: 
1. Pkt XIV.3 SIWZ w zakresie Części otrzymuje nowe brzmienie: 
Kryterium: termin dostawy 20% 
W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów: 
Termin dostawy do 8 tygodni - 20 pkt. 
Termin dostawy do 9 tygodni - 15 pkt.  
Termin dostawy do 10 tygodni - 10 pkt.  
Termin dostawy do 11 tygodni - 5 pkt. 
Termin dostawy do 12 tygodni - 0 pkt.  
 
W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „termin” Wykonawca otrzyma 0 punktów. 
Maksymalny termin dostawy okres wynosi 12 tygodni. 
 
W przypadku wpisania innych wartości niż wymagane przez Zamawiającego w polu „termin” 
Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
 
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt w ramach niniejszego kryterium. 
 
2. Pkt. IV SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: Termin wykonania zamówienia w zakresie Części 1 -  do 

12 tygodni od daty podpisania umowy, w zakresie Części 2-4 – do 8 tygodni od daty podpisania 
umowy. 

 
Pytanie 2 
Dotyczy Część 2 Respirator transportowy z reduktorem tlenowym w torbie transportowej: 
 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści urządzenie 

renomowanego  europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący 
na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce posiadający poniższe parametry: 

• Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3 

• Respirator pneumatyczno elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora – bateria na 
2 lata pracy jako respirator ratunkowy 

• Zasilany z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu 

• Zużycie gazu napędowego poniżej 30 ml/cykl oddechowy 

• Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek 

• Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg 

• Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora 

• Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV (automatyczny) 

• Tryb wentylacji wspomaganej SIMV (wspomagany) 



   

 

 

• IP 24 

• Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę 
częstotliwości oddechowej przez użytkownika 

• Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta do sterylizacji w autoklawie do 134° C 

• Praca w atmosferze skażonej w ograniczonym zakresie (tryb automatyczny, pacjent w pełni 
znieczulony) 

• Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu 
wentylacji 

• System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku 
chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta 

• Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa regulowaną 
płynnie w zakresie 20-60 mbar 

• Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  ok 60 % 

• Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej 

• Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min umożliwiająca wentylację pacjenta od 
ok. 10 kg wagi 

• Pojedynczy oddech w zakresie 75 – 4000 ml 

• Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min. 

• Waga respiratora ok. 1.1 kg 

• Zastawka PEEP jako osobny moduł mocowany na zaworze pacjenta – ustawienie do 20 cm 
H2O 

• Manometr manualny 

• Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie 

• Alarmy bezpieczeństwa  - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego 
ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania 
baterii, alarm  autotestu 

• Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator 
transportowy 

• Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min 

• Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami 

• Temperatura pracy w zakresie od:  -18°C do + 60°C 

• Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja 
zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2 

• Przepływ regulowany automatycznie 

• Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku z zastawką pacjenta, 
przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA długość 2m 

• Jednorazowe układy oddechowe – ilość zgodna z OPZ 

• Mocowanie ścienne na respirator zgodne z PN EN 1789 

• Przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania 
drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na 
plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/noszy, z miejscem na butlę 
tlenową 2 – 3 l, reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 i/min, 
ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120L/ min, manometr w osłonie  
zabezpieczającej przed uszkodzeniem 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Część 4  
Materac ortopedyczny próżniowy dla dorosłych: 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści materac ortopedyczny 

próżniowy dla dorosłych wyposażony w 4 uchwyty, 12 uchwytów w odpinanej podłodze, wymiary 
ok. 230x80, pompka jednokierunkowa? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pulsoksymetr: 
 



   

 

 

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wysokiej klasy pulsoksymetr w 
technologii Smart SAT dokonującej pomiaru u pacjentów nawet przy niskiej perfuzji o 
nastepujących parametrach: 

• Zakres pomiaru:  

• Saturacji (SPO2) [%]: 0-100 

• Pulsu (PR) [bpm]: 20-300 

• Indeksu perfuzji (PI) [%]: 0,1 – 20 

• Dokładność: SPO2 [%]:  60-100 +/-2 A RMS (bez ruchu) 
     70-100 +/- 3 A RMS ( w ruchu) 
    60-100 +/- 2 A RMS (niska perfuzja, bez ruchu) 

• Dokładność PR [bpm]: 20-300 =/- 2 A RMS (bez ruchu) 

• Optyka: Emiter światła czerwonego [nm]: 660, typ 3,5 mW 
    Emiter światła podczerwonego [nm]: 905, typ 3,5 mW 

• Ekran: kolorowy 1,77” TFT, 65000 kolorów, rozdzielczość 128x160 pixeli 

• Wyświetlane dane: SPO2, PR, Pleth Bar graph, krótko i długoterminowe trendy 

• Wskaźniki: jakości i siły tętna, amplituda tętna, status baterii, wyciszenie alarmów, wykrywanie 
podłączonych czujników oraz rozłączenie czujników 

• Trendy: krótkoterminowe [min.]: 15/30/240 
   długoterminowe [godz.]: > 560 

• Warunki środowiskowe: temperatura pracy [st. C]: -20 do 50  
     temperatura przechowywania [st. C]: -30 – 70 

• Normy: CE klasa IIb zgodnie z normą MDD 93/42/EEC 
   IEC 60601-1:2005 (wydanie 3), IEC 60601-1-2:2007 (wydanie 3) 
   EN ISO 80601-2-61:2011, EN ISO 9919:2009, ISO 14971:2007 
   IEC 606010106:2010, IEC 60601-1-8:2006 
   ISO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010 
   Klasa II, Typ BF 

• Bezpieczeństwo: ochrona przed wodą i pyłem: IP32 

• Wymiary (dł/szef/wys) [mm]: 118 x 60 x 25 

• Waga [g]: 160 z bateriami, bez czujnika 

• Zasilanie: 3 x alkaiczne 1,5 V AA 

• Długość pracy na baterii: > 2 dni 

• Interfejs: USB 2.0  
Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 4 
Zestaw szyn podciśnieniowych: 
 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści zestaw szyn 

podciśnieniowych o wadze ok. 6 kg spełniających pozostałe zapisy OPZ? 
Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zestaw szyn podciśnieniowych o wadze ok. 6 kg 
spełniających pozostałe zapisy SIWZ 
 
Pytanie 5 
Worek samorozprężalny dla niemowląt: 
 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści worek 

samorozprężalny dla niemowląt z rezerwuarem o pojemności 600 ml (jest to standardowa 
pojemność rezerwuaru w przypadku worków samorozprężalnych dla niemowląt)? 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza worek samorozprężalny dla niemowląt z rezerwuarem o 
pojemności 600 ml 
 
Pytanie 6 
Unieruchomienie pediatryczne: 
 
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści unieruchomienie 

pediatryczne w postaci deski ortopedycznej pediatrycznej europejskiego producenta firmy Meber 
model Duck wyposażoną w dopinany system do unieruchomienia głowy, obciążenie maksymalne 



   

 

 

do 100 kg, szerokość 41 cm, długość 125 cm, 10 uchwytów do przenoszenia, mocowania pasów, 
mocowania do noszy karetkowych, przenikliwa dla promieni X, z pokrowcem ochronnym? 

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 


