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DAM.230.0133/2021/DSK                         

     Warszawa, dnia 16.08.2021 r. 

       
       

STRONA  INTERNETOWA  ZAMAWIAJĄCEGO    

      https://bip.uckwum.pl/dostawa-sprzetu-medycznego/  
      WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: Postępowanie nr DAM.230.0133/2021/DSK – „Dostawę sprzętu medycznego związanego z 
zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (RESPIRATOR 
NEONATOLOGICZNY Z WYPOSAZENIEM – 4 KPL)” 
 
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących w/w postępowania, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień i zmienia treść : 

 
 

Pytanie 1 – Załącznik nr 1 Formularz parametrów technicznych 

Dot. Lp. 14 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator neonatologiczny 

wyposażony w funkcję ustawiania westchnień w trakcie wentylacji HFO z regulacją częstości, liczby cykli? 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia brzmienie punktu 14 na następujący : 

14.  
Funkcja włączania westchnień w trakcie wentylacji HFO wymagany Tak/Nie 

 
 
Pytanie 2 - Dot. Lp. 18 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator neonatologiczny w 

którym regulacja amplitudy HFO odbywa się w zakresie od 5 do 90 cm H2O? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 18 na następujący  

18. 
Regulacja amplitudy HFO w zakresie minimum (5- 

90cmH2O) 

wymagany 
Tak/Nie 

 

Pytanie 3 - Dot. Lp. 32 

https://bip.uckwum.pl/dostawa-sprzetu-medycznego/
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Czy spełni wymagania Zamawiającego respirator z ustawianym czasem wdechu Ti od 0,1 do 3,0 sekund oraz 

dodatkowym nastawianym parametrem maksymalnego czasu wdechowego przepływu podczas 

wspomagania ciśnieniowego lub objętościowego Timax od 0,1 do 4,0 sekund? 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 32 na następujący:  

32. 
Regulowany czas wdechu w zakresie minimum (0,1-3,0 s) wymagany Należy podać 

 

 
Pytanie 4  

Umowa §4 ust. 4 

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu naprawy do 

5 dni roboczych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy umowy w §4 ust. 4 bez zmian.  
 
Pytanie 5 –  

Umowa §6 ust. 1 

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do: 

- pkt. 1) do 0,2% ? 

- pkt. 2) do 0,2% ? 

- pkt. 3) do 0,2% ? 

Odpowiedź:  

Nie ?? kontakt z finansowym ? 

 
Pytanie 6 - PKT. 3   

Czy Zamawiający dopuści respirator z zintegrowanym ekranem bez opcji obracania i zmiany kąta? 

Rozwiązanie to jest częściej spotykane i nie powoduje ryzyka dodatkowych awarii związanych z oddzielnymi 

monitorami. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis punktu 3 na następujący: 

3. 

Swobodny obrót ekranu i zmiana kąta nachylenia bez 

użycia narzędzi, w celu dopasowania do wymagań 

stanowiska do intensywnej terapii  

oceniany Należy podać 

Tak- 2 pkt 

Nie-0 pkt 

 
Pytanie 7- PKT 6  
Czy z uwagi na wymóg trybu SIMV,  Zamawiający dopuści respirator bez funkcji CMV/Assist? 
Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis punktu 6 na następujący: 

6. 
CMV, AC (CMVAssist) lub SIPPV wymagany Tak/Nie 

 

Pytanie 8 - PKT. 9  

Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji podanej w tym punkcie? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w punkcie 9 bez zmian. 

 

Pytanie 9 - PKT. 20  

Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji automatycznej regulacji amplitudy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy w punkcie 20 bez zmian. 

 

Pytanie 10 - PKT. 22  

Prosimy o dopuszczenie respiratora ze wstępnie zaprogramowanymi (domyślnymi) wartościami  wentylacji 

jak i granic alarmowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis punktu 22 na następujący: 

22. 

Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i 

granic alarmowych lub ze wstępnie zaprogramowanymi 

(domyślnymi) wartościami  wentylacji i granic 

alarmowych 

wymagane Tak/ Nie 

 

Pytanie 11 - PKT. 24  

Czy Zamawiający dopuści aparat z funkcją monitorowania przecieków oraz automatyczną kompensacją w 

miejsce opisanego wymogu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 24 bez zmian. 

 

Pytanie 12 - PKT. 26  

Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji podanej w tym punkcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 26 bez zmian 

 

Pytanie 13 - PKT. 32  

Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji podanej w tym punkcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 32 na następujący:  

32. 
Regulowany czas wdechu w zakresie minimum (0,1-3,0 s) wymagany Tak/Nie 

 

Pytanie 14 - PKT. 34  

Czy Zamawiający dopuści respirator z triggerem bez automatycznej adaptacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 34 bez zmian.  

 

Pytanie 15 - PKT. 35, 36, 46  

Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji podanej w tym punkcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 35, 36, 46 bez zmian. 
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Pytanie 16 - PKT. 48  

Czy wskazany pomiar dotyczy możliwości przyszłej rozbudowy respiratora o moduł Kapnografii?  

Odpowiedź: 

Zamawiający rozważa możliwość późniejszej rozbudowy urządzeń. 

 

Pytanie 17 - PKT. 51  

Prosimy o dopuszczenie Kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 12,1”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 51 na następujący: 

51. 

Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu 

min. 12,1 cali 

TAK 

oceniany 

Należy podać 

>12,1 cali – 2pkt 

12,1 cali – 0pkt 

 
Pytanie 18 - PKT. 57  

Prosimy o dopuszczenie respiratora z możliwością zapamiętania jednej pętli referencyjnej  

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 57 bez zmian. 

 

Pytanie 19 - PKT. 59  

Prosimy o dopuszczenie w miejsce opisanego wymogu, respirator z możliwością Zapamiętywania i 

obrazowania Trendów monitorowanych parametrów z  ostatnich 14 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 59 na następujący: 

59. 

umożliwiający prezentację trendów mierzonych 

parametrów minimum 5000 wpisów oraz trendy 

graficzne i tabelaryczne z minimum 10 dni lub 

umożliwiający zapamiętywanie i obrazowanie trendów 

monitorowanych parametrów z  minimum ostatnich 14 

dni 

wymagany Tak/Nie 

 

 
Pytanie 20 - PKT. 62  

Czy Zamawiający dopuści respirator bez funkcji podanej w tym punkcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 62 bez zmian. 
 

Pytanie 21 – PKT. 74  

Prosimy o dopuszczenie nawilżacza bez funkcji kontroli przepływu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy punktu 74 bez zmian. 
 
Pytanie 22 – PKT. pkt. 16 i 81    
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Czy zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga realizacji wentylacji NCPAP na dwóch poziomach ciśnienia za 

pomocą generatora donosowego z przerzutnikiem strumieni, działającego na zasadzie efektu COANDA tj. 

strumień napływających gazów oddechowych przełączany jest w generatorze pomiędzy kanałem 

wdechowym i wydechowym zgodnie z żądaniem noworodka (wdech – wydech)?  

Jest to gwarancją mniejszej pracy oddechowej, mniejszego oporu wydechowego a zarazem stabilniejszego 

ciśnienia podczas cyklu oddechowego. 

Odpowiedź: 

Minimalne parametry techniczne Zamawiający określił w Formularzu Parametrów Technicznych (Załącznik 1 
do ogłoszenia) 
 
Pytanie 23 – PKT. 74 

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany nawilżacz wytwarzał i utrzymywał fizjologiczny poziom nawilżania 

tj. 44mg/L H2O dla wszystkich objętości oddechowych? 

Odpowiedź: 

Minimalne parametry techniczne Zamawiający określił w Formularzu Parametrów Technicznych (Załącznik 1 

do ogłoszenia) 

 

Pytanie 24  

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany respirator umożliwiał prowadzenie wentylacji HFO w trybie 

nieinwazyjnym? 

Odpowiedź: 

Minimalne parametry techniczne Zamawiający określił w Formularzu Parametrów Technicznych (Załącznik 1 

do ogłoszenia) 

 

Pytanie 25  

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany respirator posiadał możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej 

regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta? 

Odpowiedź: 

Minimalne parametry techniczne Zamawiający określił w Formularzu Parametrów Technicznych (Załącznik 1 

do ogłoszenia) 

 
Zamawiający dokonuje również zmiany w zapisie punktów 17, 27, 28, 29, 30, 31, 33 oraz 34. 
 

Zmieniony Załącznik: Załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczony na stronie Zamawiającego  

https://bip.uckwum.pl/dostawa-sprzetu-medycznego/   
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