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Odpowiedzi na pyta n ia ll

Tqocnez ar1 38 ust 1 2 r4 ustawy zdnia 29 slycznta 2oa4t Pjawo zamow eJ'r (iekstlednolrty Dt u z2o1s r poz2,161 ze paz zm ) lama\ /EJECy zespol of ek zdrowotneJ w olawie udz ela odpow edz' n" ,iu",9pr1u.u zap,lranraoolycza.ce przetargLr nreoqran czoneg^o lra Dostawe sprzetu medycznego na potrzeby oddzialu Anestezjoiogii i
I nterlsywnej Terapi i, z nak spewy ZO 1. I Dzplp Nt4t.j 7

Pyta n ie nr 1

Zadanie nr 2 Respirator z wyposaZeniem _ 3 sztuki l.g
czy 

'l-anaw 
alacy na zasadz e rownowaznoSct przyzna punkty za mozl wosc rozbudowy resp ratora o modul bateniwydluzalacy czas pracy o dodatkowe 3 qodzinv?

Odpowicd2: l.- /a-ra^ alqcy oop_-.,s7,
Pytanie nr 2
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem _ 3 sztuki 11.17
Cl.'/ /-amawa)a9y bedz e wynragac trybu wenty acll typu [,4l\{V?
Odpowied2: Zgocin e z SIWZ
Pytanie nr 3
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem _ 3 sztuki 11.22
czy zanaN alacy uzna za townowazne tryby wentylacl tryb PAV+ Proportional Assist venttlatron oraz pps -Proportional Pressure Support aie bez oferowan a oooat't<o*t trybu VpS vaflable pressure support.zJa( \'\ryn ka I taratury lachowel ofal nazewnrctwa obydwa tfyby wentylacl tl pps pAV+ dotycra rego samego trybu.)docohor/ego zapewn alacego proporcjonalne wspomaganie oddectru\,Viurn"go paclenta
l'jot,,ri erdzen e faktu ze lest to ten sam tryb oddechowy roznracy srQ ty ko nazwam uzywanymr przez ftrmy Drager itu4edtronc lest oprs tego trybu w podrQcznku , wentylacla lvlechanrizna - teoria I irrrr.tyru profesora DaruszaN/lacr€lewsk ego ( w zalqczeniu)
Nator.riast zgodn e z zalqczonym fragmentem tego samego podrecznika tryb VpS (variable pressure Support) lesto00z i:lnym n e malacym n c wspolnego z ppS/pAV trybem oddechowym
wymaganie wiec zaoferowan a przez flrmq Draeger ciwoch trybow oddechowych a od frrmy l\,4edtronrc tylko lednego stolw spr;aecznosc / lawarta w ustawte pzp zasada. rownel konkurerrclr
Dod a lk owo
wg prospekt! producenta resp ratora frrmy Covrd en Proport/ona Assrst ventrlatron rv plus lpAVfM'1 Software Resourcesrra st'lnre / PAV I software del vers posttrve a rway pressLrre that rs drrectly proportrona io a pat ent's nsprratory effortdufng spontaneous breathng lfa ventilated patrent desrres a deeper breath pAV+ software responds wrth Increasngsuppo( Tlumaczenle software PAV+ dostarcza dodatnre crsnrenre w drogach odoecnowych. ktore lest bezposrednropropo-cJonalne do paclenta wysilku oddechowego podczas oddechLr spontanicznego, lesli wentylowany pac1ent wymagaglebsr:ego oddechu software PAV+ reaguje zw ekszajEc odpowtedn o cisnten e,
Wg nstukcl obstugr resprratora Ev ta V300 na stronle 300 tryb ppS lest nastQpujEco opisany
Spontaneous - Proportional pressure Support.

Oddychanrc spontanrc./nc przy pr-.zeplywte obletosc proporcjona nel cio wspomaganta ctsnlen owegoyv t'ylre weftylacl urza.dzene SPN-PPS. Evrta v30o wspomaga spontanczny oddech paclenta proporclonalnre do
v4'/yslKJ wdecrrowego Jeze paclent oddycha glQboko Evrta V300 wspomaga tak wysilek wfsokim cisnteniem Jezeloo0ecn paclenta lest plytkr Evtta V300 wspomaga nrskm ciSnleniem ldentycznie lest ten-tryb opisany w instrukclr
oslllucr resp eralora Ev ta V500 na str 299
lryb \^,enty acl VPS lest w nastQpljEcy sposob optsany w nstrukclt respiratora Ev ta V500.
Zmien ne PS
Losowo zmrenny polrom wspomaganta ctSntentowego w tfybie wentylacl SpN_CpAp/pS
K cdy .zrr enna Zmienne PS lcst aktywowana poszczegolne ocldechy sa. podawane VZy roznych
poz oliacn wspomaganra c sn enrowego zakres zm enraact zmien.cisn. mazna zmodyfikowac w
Kazdel cnvr' r ustawrenie lest wykonywane lako procent ustawronego wspomagania c snieniowego
/m ennosc zmien.cish. mozna modyfikowac w zakresre od o do 1oo % R6zn6 crsnienia wentyrlcl.
olllqtosc oddecfrowe sE real zowane w wynrku zm ennoscr wspomagan a c snren owego Te
)\r.[L,r .;\ "]ri I l
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Pytanie nr 4
Zadanie fi 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki lll.36tty lanaw ala'cy na zasadz e rownowaznoscl przyzna punkty za posiadan e przez resp rator dwuparametrowego trybufclpr:)znawan a odo-'chu paclenta w ktorym wyzwalacz osnren owy o staiel czuloscr 0,2 cmH2o wspoipracuje z.cgU ov\/anym w zakres e 0 2 15 li nln wyzwalaczem przeplywowyrn?
Odpowied2: Tak. Zana\,\t qas.y dopuszcza
Pyta nie nr 5
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem _ 3 sztuki lv.3g
cz v lamawElEcy bedzre wvmaqac pomiaru v co2? czy Zamawialqcy bQdzie wymagac takze trybu wenrylacr typu
:T: lar.T ,jt"lt sluzy do odzwyczalanra pac]enta od wentytac] rnechanicznel.i
uopowtedz: Zgodnte z SIWZ

c sr cn a wentylacl I obiqtoscr oddechowe sq niezalezne od wysrrk! wdechowego paclenta 
--- *'ruzviovvo wruL ul

JaK wloac z przytoczonel krotklel charakterystyk odpowlednlkienr 
,trybu 

*"nt"ylu"1 iyp, invt lesr w przypadKu ofertyf rm'7 Drager tryb typu PPS obydwa. tryby maiq tg samq zasade dzrarania t1.-generowan a c snrenra wdechowego
,?l:j:^irro"i ll " 

do oddechu p'.r-"nt:_.r"a:' pacjent oddvchi glQboko resprrator w irybie pAV+ ub pps wspomaga taklwyslek wysokrm clsn enlem eze toddech paclenta Jest plytk- Evita V3o0 wspomagl nrskim csnrenrem obydwa trybydz alala tak san'ro tl na podstawie wys;tku oddec howego'pacpnta Natorn ast tryo-vcs dztala niezale2neod wysilkuwdechowego pacjenta zm ennym vPS clona gtrn 
""""'in,"'n, lest ustawana na podstawe uslawonego pozomuc sn en a cPAP natomlast gorna granlca iest ustawiona pzez )elatza obslugulacego resprrator w ramach tych dwochcrsf rei tesp rator sam dostarcza zmienne c sn enre paclentowr - tak, lak to oioywa ;rQ po;;;; normarnego ocldychanrata,. D etzenl glQbszy oddech raz plvtszv

Odpowied2: 1gaa. E z StWl

Pytanie nr 6
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem _ 3 sztuki tV.55
r,/l laa':.,a\,t a)acy na zasadzte rownowaznosc przyzna punkty za postadanle przez
n esrcze nosc w faz e wdechLr z kontrola. obl?tosct m nutowel przecteku orazirakclt
Odpowied2: lak Zamawralqcydopuszcza
Pyta nie nr 7

Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem _ 3 sztuki lv.g6
Lzy t'amaw aiac"l na zasadzre Townowaznosc przyzna punkty za posradan e przez respirator funxcl rompensaclrnreszczelnosc w fazre wydechu ptzy zadanyn PEEP z kontrolE oblgtosc m nuto*"1 prr"aiutu iraz traxclt przecreku?Odpowied2: f aK Zamawrala.cy aopuszcza
Pyta n ie nr 8
Zadanie nr 2 Respirator z wyposaZeniem - 3 sztuki lV.Sg
c/'i /:ana\N a)acy bedz e wymagac moz wosc odlqczen a ekranu respiratora od lednostk pneumatycznej?
Odpowied2: Zgod n re z StWZ

Pytanie nr 9
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki 1V.60
Ct.y Zanaw a)a.cy bqdzie wymagac kres enra pet I nrskiego przeplywu p/V?
Odpowied2: Zgodn c z StWZ
Pyta nie nr 10
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem _ 3 sztuki lV.6.l
l,/ | latr)a\ ta)Ec"l bedz e wyn'laqac grafrcznel prezentacl pluc paclenta wraz z prczenlac)a stosunku oddechow
mech antcznych do spontan czfych?
Odpowiedz: Zgodn e z SIWZ
Pytanie nr 11
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki Vll.g2
Czy 7-amawalqcy na zasadzie rownowaznosc przyzna punkty za posraoanre przez resprralor moztrwoscl
przep'owadzenra proby oddechu spontanrcznego SBT poprzez czasowe wlACZenre 100% kontpensacj opor6w rurki
nt!bacylnel za pomoca.funkcl AIC (automatyczna kompensacla oporow rurkr)?
Odpowied2: Tak Zamawajacy dopuszcza
Pyta n ie nr 12
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki Vll.g5
Czy Zamawtalqcy na zasadzle rownowaznoscr przyzna punkty za pos adanre przez resp rator funkcl automatycznego
yl:.:tll:. wentylaclr c snienrowo kontroiowanel na wypadek awari podzespotow pneumatycznycfr uO etet<tronicznyin€sluatora?- 

-

resprrator lunkclt kom pen sacl
przecre k u ?
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Odpowied2: f ak Zamawtalqcy oopuszcza
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Pytan ie nr 13
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki Vll.g6
(-"7y Zanaw aJa-c':l na zasacjz e rdwnowaznosc przyzna punkty za posradan e przez respirator funkcji konfigurowa nejprzez operatora startowel wenty acji w zaleznosc od wybranej grupy paclentow (dziec /doros i)?
Po rozpoczgc u wenty acl mozl wa lest korekcla ustawren trybu wentylaclt oraz wszystk ch parametrow
Odpowied2: Tak. Zamawiajqcy dopuszcza

Pytanie nr 14
Zadanic nr 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki Vll.92
clr ,/arraw alacy fa zasadz e rownowaznosct przyzna punkty za mozl wosc steryl zac) wszystkich elementow ukladu
qaclilnta wfaz z czulnrk em przeplywu co elrm nuje kon ecznosc obligatorylnego stosowania ftlkow przeciwbakterylnych?
Odpowied2: Zgod n ie z SIWZ
Pytanie nr 15
Zadanie nr 2 Respirator z wyposa2eniem - 3 sztuki Vll.93
Czy Zamaw alqcy b?dzie wymagac takze kuwet pomiarowych d a COzl JeS tak to prosrrny o podan e ich losci oraz tego
czy t\a)q byc to kuwety ledna?Zowe czy w elorazowe?
Odpowied2: Zgod n re z SIWZ
Pyta nie nr 16
Zadante N 2 Respirator z wyposazeniem - 3 sztuki Vll.97
Ozy Zamawrala.cy dopuSc do postepowanta przetargowego resprrator z napgdem pneumatycznyrt ktory bylby
regulowany w zakrese 5 10 15lub30mnut w ktorym Sredn a wartosc spektrum czqsteczkowego wynos 6.2 pm?
Odpowiedz: ZgodnezSWZ
Pyta n ie nr 17
Zadanie nr 6 Respirator do dlugotrwalej wentylacji pacjentow - 2 szt.
pkt. 6. Czy Zanaw a)qcy dopuScl do postepowan a respirator z zasi anemwtlenmedvcznvwzakresre2Tdo6Obatl
Odpowied2: fak lamaw a)acy dopuszcza
Pytanie nr 18 Zadar e nr 4
t')'.y /anavi a)acy dopusc okres zagwarantowan a dostgpnosc czqsci zamrennych 2 iata po zakonczeniu gwarancj ze
w/ql?du na fakt 7e obowazek producenta do produkowania czgsc zamiennych do wytwarzanych przez sebte towarow
nre zostal wytazany w przeprsach
Odpowied2: Zoodn e z SIWZ
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