
dot. postqpowa nia 2. KSU.2022.RPO

W dniu 04.01.2023 roku na adres mailowy k.ciechonska @ ksuc.ol, podany w zapytaniu ofertowym nr
2.KSU.2022.RPO wptynety pytania od oferenta zainteresowa nego przysztym zam6wleniem. Ponizej
znajdujq siq tresci pytad oraz odpowiedzi Zamawiajqcego.

TRES PYTANIA OFERENTA:

Dot. zal. nr 2a o ts rzedmiotu zam6wienia - Zadanie Nr 2
Dot. poz. 66 - respiratory
Czy Zamawiajacy dopu6ci respirator renomowanego producenta o nastqpujqcych parametrach:
- Tryby wentylacji: VC-CMV, VC-AC, VC-SlMV, SPN-CPAP/PS

- Wentylacja bezdechu w trybie SPN-CPAP

- wentylacja Nlv
- Dostarczana objeto(i oddechowa Vt od 50 do 2000 ml
- Regulacja stq2enia tlenu AirMix (40% 02) lub 100% 02
- ciEgly pomiar zuiycia gazu napqdowego (Oz) umo2liwiajqcy ocenq dostqpnego czasu wentylacji
- Respirator wyposa2ony w kompletny system przeno(ny (Carrying System) z szynq chroniqcq
reduktor oraz paskiem do przenoszenia
- Uchwyt do powieszenla na oparciu 162ka/noszy

- Torba na akcesoria z nieprze ma ka Inego materialu
- Zasilanie z wewnqtrznego akumulatora na min. 8 godzin ciqglei pracy

- ryb RKo - wentylacji przy resuscytacji, wydzielony klawisz na ekranie startowym
- Mo2liwoii obrotu ekranu o 180 stopni przy pomocy jednego przycisku (przydatne podczas pracy

dw6ch ratownik6w przy respiratorze)
- Moiliwo6i stosowania uklad6w oddechowych wielorazowych lub jednorazowych

- Zasilacz AC/DC
- 5 jednorazowych obwod6w pacjenta z zastawkq i czujnikiem przeplywu o dlugo(ci 1,5 m

1 wielorazowy obw6d pacjenta z zastawkq iczujnikiem przeptywu o dlugoici 1,5 m

- Przew6d ciSnieniowy (3 m) tlenowy lqczEcy respirator ze szpitalnym systemem zasilania w Eazy

i zlqczem typu Quick, wtyk AGA

- Reduktor do butli z tlenem typu Alduk z kr6tkim drenem 02 do podlqczenia butli do respiratora

(butla 02 nie jest elementem oferty)

oDPOWTED2 ZAMAWTAJACEGO:

Zgodnie z informacjE zawarta w dokumentacii, okreSlone w zalaczniku nr 2 do postepowania

parametry techniczne wyznaczajE minimum, jakie spelniat musi dostarczany sprzqt. Moiliwe iest
dostarczenie sprzqtu o parametrach lepszych, dodatkowych funkcjach itp., iednak nie takieSo,

kt6ry mialby parametry gorsze, ograniczonq funkcjonaln036 itp, zamawiajqcy nie okre6la

konkretnego dostawcy ani nie wyklucza iadneto dostawcy, o ile jego produkt spelnia wymagane

parametry. Jeieli wetpliwoid Oferenta budzi iakis konkretny parametr proponowanego sprzetu,

prosimy o sprecyzowanie PYtania.

TRESE PTTANIA OFERENTA:

Dot. poz. 67 - kardiomonitory
Czy Zamawiajqcy dopuSci kardiomonitor renomowanego producenta o nastqpujqcych parametrach:

- Monitor kompaktowy, z kolorowym ekranem LCD o przekEtnej 12,7 cala, z wbudowanym zasilaczem

sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodk6w, dzieci i doroslych

- Sterowanie za pomocq przycisk6w sprzqtowych, pokrqtta i menu ekranowego w jqzyku polskim'

- Mo2liwo(t wykorzystania monitora do transportu:

. masa ponizej 5,5 kg
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. wygodny uchwyt do przenoszenia, slu2qcy jednoczeinie do zawieszania monitora na

porqczy 162ka

. wewnqtrzny akumulator, dostqpny do wymiany przez u2ytkownika, wystarczajqcy na 5
godzin pracy

. system mocowania monitora, umoZliwiajqcy szybkie zdjqcie bez u2ycia narzqdzi
i wykorzystanie do tra nsportu

. gotowy do uruchomienia lqcznoici bezprzewodowej WiFi, umo2liwiajEcej kontynuacjq
centralnego monitorowania podczas transportu

- Chlodzenie bez wentylatora
- WyEwietlanie do 11 krzywych dynamicznych. Dostqpny ekran du2ych liczb i ekran z kr6tkimi
trendami obok odpowiadajqcych im krzywych dynamicznych
- Mo2liwoSt skonfigurowa nia, zapamiqtania w monitorze i p6iniejszego przywotania 3 wlasnych
zestaw6w para met16w pracy monitora
-Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametr6w z ostatnich 150 godzin,

z rozdzielczoSciq 1-minutowq
- Trendy z ostatniej godziny z rozdzielczoSciq 1-sekundowq
- Pamiqi krzywych dynamicznych z ostatnich 48 godzin
- Oprogramowanie realizujqce funkcje kalkulatora:

. lekowego

. parametr6whemodynamicznych,wentylacyjnychinatlenienia
o para metr6w nerkowych

- WySwietlanie danych z innego monitora pacjenta podlqczonego do tej samej sieci, r6wnie2
w przypadku braku lub wylqczenia centrali

- Pomiar EKG z 3 i 5 elektrod, z mo2liwo6ciq wyGwietlania jednocze5nie 7 odprowadzef
- Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor
- Pomiar ciinienia wyzwalany rqcznie i automatycznie z ustawianym czasem powtarzania do 8 godzin
- Mo2liwoSt automatycznego blokowania alarm6w saturacji podczas pomiaru saturacji i NlBp

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJ{CEGO:
Zgodnie z informacjq zawartq w dokumentacji, okreslone w zalqczniku nr 2 do postepowania
parametry techniczne wyznaczajq minimum, jakie spelniat musi dostarczany sprzqt. Moiliwe jest
dostarczenie sprzqtu o parametrach lepszych, dodatkowych funkcjach itp,, jednak nie takiego,
kt6ry mialby parametry gorsze, ograniczonq funkcjonalnoSd itp. Zamawialqcy nie okreila
konkretnego dostawcy ani nie wyklucza iadnego dostawcy, o ile jego produkt spelnia wymaBane
parametry. Jeieli wetpliwo3d Oferenta budzi jakii konkretny parametr proponowanego sprzqtu,
prosimy o sprecyzowanie pytania,

PYTANIE OFERENTA:

Dot. wz6r umowy - zal. nr 4
53 ust. 6
Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na zaplatq nale2nosci w terminie 30 dni?

$4 ust. 1 lit. a)
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmniejszenie wysokoSci kar umownych do 0,2%?

54 ust. 1 lit. b)
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmniejszenie wysoko5ci kary umownej do 10%?
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oDPOWTED2 ZAMAWTAJ{CEGO:

Zamawiajqcy nie przewiduje zmian w zapisach umowy, kt6rej wz6r stanowi zalqcznik nr 4 do
postqpowania nr 2,KSU,2022.RPO,


