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Wykonawcy w postępowaniu 
 

Postepowanie o udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym na dostawę sprzętu medycznego i wyrobów medycznych 

 
Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 4 – Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dni, natomiast do 14 dni w 
przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Po przekroczeniu wyłącznie 
terminu 30 dni naprawy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego. 
Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę 
 
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 4 – Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy środków (pakiet 4, poz. 2) do 
29.01.2021r.? 
Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 4 – Urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie środków (pakiet 4, poz. 2)  w opakowaniach 1l 20szt. 
oraz 20l 4szt.? 
Odpowiedź: Tak wyrażamy zgodę 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający zgodzi się na pompę o parametrach różniących się od wymogów 
Zamawiającego w punktach:  
Ad 4 - Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30,40, 50 ml  
Ad 7 – Zakres prędkości infuzji:  
Strzykawka 5 ml – od 0,1 do 150 ml/godz.  
Strzykawka 10 ml – od 0,1 do 300 ml/godz.  
Strzykawka 20 ml – od 0,1 do 600 ml/godz.  
Strzykawka 30 ml – od 0,1 do 900 ml/godz.  
Strzykawka 50 ml – od 0,1 do 1200 ml/godz.  
Ad 11 - Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS:  
Strzykawka 5 ml – 10 - 150 ml/godz.  
Strzykawka 10 ml – 10 - 300 ml/godz.  
Strzykawka 20 ml – 10 - 600 ml/godz.  
Strzykawka 30 ml – 10 - 900 ml/godz.  
Strzykawka 50 ml – 10 - 1200 ml/godz.  
Ad 15 - Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w zakresie od 0,1 ml do 9990 ml  
Ad 16 - Programowanie: prędkości, objętości, czasu  
Ad 17 - Ustawianie wartości ciśnienia okluzji – brak  
Ad 21 - Funkcja KVO programowalna w zakresie - od 0,5-5ml/h co 0,1 do 2,5ml/h  
Ad 22 - Funkcja Stand-By programowania – brak 
Ad 23 - Funkcja programowania czasu infuzji - od 1 min do 24 h  
Ad 24 - Rejestr zdarzeń 1500  
Ad 25 - Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń  
Ad 27 - Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz lub zasilanie bateryjne  
Ad 28 - Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe – 6 h przy przepływie 5 ml/h  
Ad 33 - Dodatkowy przewód zasilający – do napięcia pompy z gniazdka 100-240 V  
Ad 37 - Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - brak  
Zgoda Zamawiającego na powyższe parametry pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty cenowo i 
logistycznie. 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem  
 
Dotyczy pakiet nr 1 : 
Pytanie nr 6 : 
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1. W związku ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie 

renomowanego  europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący 

na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi 

parametrami: 

 

• Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy 

EN 794-3 

• Respirator pneumatyczno elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora 

• 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 

• Tryb wentylacji wspomaganej SIMV 

• Moduł  inhalacji o przepływie 0-15 l / min realizowanej przy zasilaniu tlenem z butli jak 

i z gniazda AGA instalacji ściennej. 

• Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę 

częstotliwości oddechowej przez użytkownika 

• Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta umożliwiający wentylację pacjenta w 

warunkach szpitalnych i ambulansowych 

• 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 

• Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 8 - 40 oddechów/ min. 

• Waga respiratora ok. 1.1 kg 

• 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 

• Zastawka PEEP mocowana bezpośrednio do zaworu pacjenta (bez adaptera) 

• 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 

• Opakowanie transportowe w kształcie litery C zawierające respirator, butlę, reduktor, 

płuco testowe i akcesoria  

• Wyposażenie respiratora: przewód pacjenta wielorazowego użytku, zastawka 

pacjenta, przewód zasilający do tlenu z szybkozłączem typu AGA długość 2m, butla 

tlenowa o poj. 2 l, reduktor nakręcany na butlę, zastawka PEEP, obudowa 

transportowa umożliwiająca transport respiratora, butli z reduktorem 
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Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem  
 
Pytanie  nr 7 :  
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę  na  wydzielenie  z pakietu nr 1  respiratora  transportowego , oraz 
utworzy dla  tej pozycji osobny pakiet? Utworzenie odrębnego zadania  umożliwi złożenie oferty większej 
liczbie  wykonawców  oraz zapewni konkurencyjność cen.  
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem  
 
Pytanie  nr 8 
Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa- 9 sztuk   
Punkt 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową wyposażoną w 
klawiaturę alfanumeryczną na ekranie dotykowym o przekątnej 4,3 ‘’ ? 
Punkt 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową wyposażoną w 
wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3’’ ?  
Punkt 7 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  z zakresem 
infuzji jak poniżej: 
Strzykawka o rozmiarze 2/3ml: (0,01-100) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 5ml: (0,01-100) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 10ml: (0,01-300) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 20ml: (0,01-600) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 30ml: (0,01-900) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 50/60ml:  (0,01-2000) ml/h? 
Punkt 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  z regulowaną 
szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: 
Strzykawka o rozmiarze 2/3ml: (0,1-100) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 5ml: (0,1-100) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 10ml: (0,1-300) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 20ml: (0,1-600) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 30ml: (0,1-900) ml/h 
Strzykawka o rozmiarze 50/60ml:  (0,1-2000) ml/h? 
Punkt 18 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  bez możliwości  
programowania nazwy oddziału/ ambulansu? 
Punkt  28 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną pompę strzykawkową  wyposażoną w 
wewnętrzne zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 12 godzin ciągłej pracy przy przepływie 5 
ml/h? 
Odpowiedź: Zgodnie z Zapytaniem  
 
 

/-/ Grzegorz Bebłowski 
 
 
 
 


