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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w
                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia

               wg rozdzielnika  
   
Nr sprawy: NOZ – 15 / 13

Dotyczy: Zakup sprzętu medycznego.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Dot. Cz. 1 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z cz. 1 poz. 3, czyli ssak akumulatorowo-sieciowy szt. 4
    i utworzenie odrębnego pakietu ?. 
2.  Dot. Cz. 1 poz. 3 Czy  Zamawiający dopuści przenośny ssak akumulatorowo-sieciowy o dużej mocy ssania 30 litrów na
     minutę, lekki, łatwy i prosty w użyciu ?. Zasilanie 220V/240V oraz 12 V, ładowanie przez stację dokującą, waga 3,9 kg,
     wskaźnik stanu baterii z 3 diodami i 5 stadiami. Źródło ssania zabezpieczone poprzez filtry antybakteryjne i hydrofobowe
     automatycznie odcinające ssanie po kontakcie z płynem/cieczą wbudowane we wkład workowy jednorazowego użytku
     firmy VACASX do gromadzenia wydzielin. Przyciski sterujące umieszczone na zewnętrznym przednim panelu ułatwiające
     stosowanie urządzenia wewnątrz pojazdu, kiedy urządzenie znajduje się na  wsporniku. Regulacja ssania za pomocą
     pokrętła znajdującego się na przednim panelu. Regulator i wskaźnik mocy ssania; System ostrzegania o niewystarczającej
     pojemności baterii. Moc ssania 50 - 550 mmHg  - płynna regulacja. Przepływowość < 30 l/min. Wyposażony w system
     mocowania ściennego wraz z zasilaniem. Specjalny uchwyt ścienny pozwalający na uwolnienie ssaka jednym ruchem.
3. Dot. Cz. 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kapnometr zasilany sieciowo-bateryjnie? Czas pracy na
     zasilaniu bateryjnym wynosi co najmniej 15h?
4.  Dot. Cz. 1 poz. 1Czy Zamawiający dopuści do postępowania kapnometr bez zasilania z instalacji karetkowej ?.
5. Dot. Cz. 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator ze stosunkiem czasu wdech / wydech od 1:4 do
     3:1?
6. Dot. Cz. 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z zastawką ciśnieniową od 0 do 20 H2O?
7. Dot. Cz. 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z zastawką ciśnieniową od 0 do 35 H2O?
8. Dot. Cz. 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator bez możliwości pracy w środowisku MRI?
9. Dot. Cz. 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator, którego waga nie przekracza 5,4 kg wraz z baterią?
10. Dot. Cz. 1 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga, aby czas pracy na zasilaniu akumulatorowym wynosił co najmniej 65 min.?
11. Dot. Cz. 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z ekranem LCD?
12. Dot. Cz. 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr bez funkcji automatycznego
      włączania/wyłączania?
13.  Dot. Cz. 2 poz. 1Czy Zamawiający dopuści po 40 szt. osłonek na czujnik na każdy termometr?
14. Dot. Cz. 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przepływomierz o przepływie 0-15 l/min.?
15. Dot. Cz. 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania przepływomierz o przepływie 0-50 l/min.?
16. Dot. Cz. 2 poz. 3 i poz.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części 2 poz. 3 Przepływomierz tlenu
      sekwencyjny - szt. 5 i poz. 4 Rękojeść do laryngoskopu - szt.22.

Odpowiedzi
Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie nowego pakietu.
Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ssaka akumulatorowo-sieciowego o parametrach zaproponowanych w
          pytaniu.
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Ad. 3 Zamawiający dopuści do zaoferowania kapnometr zasilany sieciowo-bateryjnie o czasie pracy na zasilaniu bateryjnym 
           15 h, ale z możliwością podłączenia do instalacji karetki i spełnienia pozostałych wymogów zawartych w SIWZ.
Ad. 4 Zamawiający nie dopuści do postępowania kapnometr bez zasilania z instalacji karetkowej.
Ad. 5  Zamawiający dopuści do postępowania respirator ze stosunkiem czasu wdech / wydech od 1:4 do 3:1 pod warunkiem,
           że będzie możliwość ustawienia stosunku czasu wdech / wydech 1:2.
Ad. 6  Zamawiający nie dopuści do postępowania respirator z zastawką ciśnieniową od 0 do 20 H2O.
Ad. 7 Zamawiający dopuści do postępowania respirator z zastawką ciśnieniową od 0 do 35 H2O.
Ad. 8 Zamawiający nie dopuści do postępowania respirator bez możliwości pracy w środowisku MRI.
Ad. 9 Zamawiający wymaga, aby waga respiratora nie przekroczyła 1,5 kg.
Ad. 10 Zamawiający wymaga, aby czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy max. obciążeniu wynosił min. 30 minut.
Ad. 11  Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymetr z ekranem LCD.
Ad. 12 Zamawiający nie dopuści do postępowania pulsoksymetr bez funkcji automatycznego  włączania/wyłączania.
Ad. 13 Zamawiający nie dopuści po 40 szt. osłonek na czujnik na każdy termometr, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad. 14 Zamawiający nie dopuści do postępowania przepływomierz o przepływie 0-15 l/min.
Ad. 15 Zamawiający dopuści do postępowania przepływomierz o przepływie 0-50 l/min, pod warunkiem możliwości
            ustawienia  przepływu m. in. na 25 l/min.
Ad. 16 Zamawiający nie wyraża zgody na utworzenie nowych pakietów.

ZATWIERDZIŁ
       Dyrektor
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 
759 ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks:
 (81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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