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PSRM/D/ 134 /2020
ZP.26.15.2020

Błonie, dnia 15 czerwiec 2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Część II

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 547881 -N-2020 z dnia 08.06.2020 r.
Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego oraz materiałów jednorazowego użytku [ Nr
postępowania : RM/ZP/15/20 ]
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja
Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego udziela odpowiedzi na pytania:
Dotyczy Zadania 7 „ Jednorazowy filtry oddechowe ”
1) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy o filtracji bakteryjnej i wirusowej
– 99,999% ,przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
2) Pytanie pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla
dzieci elektrostatyczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej
99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 13 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność
1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem
22M/15F-22F/15M,sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
3) Pytanie pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla
dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność
filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 1501500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii,
ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
4) Pytanie pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla
dzieci elektrostatyczny z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej
99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 13 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność
1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem
22M/15F-22F/15M,sterylny?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
5) Pytanie pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla
dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność
filtracji bakteryjnej 99,999, wirusowej 99,999, waga 29 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 1501500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii,
ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Dotyczy Zadania 8 „ Jednorazowy sprzęt do intubacji dotchawicznej”
6) Pytanie pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z przeźroczystym drenem, bez
oznaczenia na baloniku kontrolnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.
7) Pytanie pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane, przy
zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Dotyczy Zadania 11 „ Laryngoskopy i akcesoria”
8) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści bez zapasowych żarówek
w komplecie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
9) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie rękojeści z datą ważności – 3 lata?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
10) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rękojeść o wysokości 12,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
11) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rękojeść o wysokości 16,00 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
12) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści rękojeść o średnicy +- 0,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Dotyczy Zadania 28 „ Zestaw do wkłucia doszpikowego”
13) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, resuscytacyjny z
zaworem PEEP (regulacja 5-20 cm H2O), przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja nr 1 nie został opisany worek
samorozprężalny. Zgodnie z SIWZ.
14) Pytanie pozycja nr 1 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, resuscytacyjny w
zestawie z maską nr 1 i osobną dołączoną nr 0?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja nr 1 nie został opisany worek
samorozprężalny.n Zgodnie z SIWZ.
15) Pytanie pozycja nr 2 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, resuscytacyjny w
zestawie z maską nr 2 i osobną dołączoną nr 3?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja nr 2 nie został opisany worek
samorozprężalny. Zgodnie z SIWZ.
16) Pytanie pozycja nr 2 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, resuscytacyjny z
zaworem PEEP (regulacja 5-20 cm H2O), przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
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Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja
samorozprężalny. Zgodnie z SIWZ.

nr 2 nie został opisany worek

17) Pytanie pozycja nr 3 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, resuscytacyjny z
zaworem PEEP (regulacja 5-20 cm H2O), przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja nr 3 nie został opisany worek
samorozprężalny. Zgodnie z SIWZ.
18) Pytanie pozycja nr 3 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, resuscytacyjny w
zestawie z maską nr 5 i osobną dołączoną nr ?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja nr 3 nie został opisany worek
samorozprężalny. Zgodnie z SIWZ.
19) Pytanie pozycja nr 3 – Czy zamawiając dopuści worek samorozprężalny, z rezerwuarem o
objętości 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia , że w zadaniu 28 pozycja nr 3 nie został opisany worek
samorozprężalny. Zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące
dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
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Dyrektor
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