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Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym 

na Dostawę mebli i sprzętu medycznego 

oraz aparatury medycznej dla PWSZ w Tarnowie 

  

 

Wyjaśnienia SIWZ 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje zapytania i odpowiedzi do 

SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 

dot. Części 2 Respirator: 

Czy Zamawiający dopuści respirator dostosowany dla dorosłych, dzieci i niemowląt? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza respirator dostosowany dla dorosłych, dzieci i niemowląt. 

 

Pytanie nr 2 

dot. Części 2 Respirator: 

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w następujące tryby: 

tryb A/C zarówno VCV jak i PCV 

tryb SIMV również z PSV 

tryb BiLVL również z PSV 

tryb CPAP również z PSV 

tryb CPR zapewniający wentylację w czasie RKO (również u pacjentów zaintubowanych) 

tryb natychmiastowego rozpoczęcia wentylacji (dorośli/dzieci/niemowlęta) 

wentylacja manualna 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza respirator wyposażony w następujące tryby: 

tryb A/C zarówno VCV jak i PCV 

tryb SIMV również z PSV 

tryb BiLVL również z PSV 

tryb CPAP również z PSV 

tryb CPR zapewniający wentylację w czasie RKO (również u pacjentów zaintubowanych) 

tryb natychmiastowego rozpoczęcia wentylacji (dorośli/dzieci/niemowlęta) 

wentylacja manualna 

pod warunkiem, że wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ zostaną 

spełnione. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet nr 2: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na zasadę uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści w przedmiotowym postępowaniu 

możliwość zaoferowania defibrylatora o następujących parametrach technicznych i 

funkcjonalnych, tj.: 

 

 

 



 
Pytanie nr 3a – Defibrylator manualny z funkcją AED: 

dot. Punktu 7 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z akumulatorem NiMH 

o pojemności 3000mAh? Akumulator, który oferuje nasz defibrylator jest wykonany z ogniw 

najwyższej jakości co przekłada się na jego bardzo długą żywotność. Atutem akumulatora 

NiMh jest jego znacząco niższa cena w porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych. 

Odpowiedź: 

Dot. Punktu 7 - Zamawiający dopuszcza akumulator NiMH o pojemności 3000mAh pod 

warunkiem spełnienia wymogu: typowa pojemność w pełni naładowanego nowego  

akumulatora zapewnia 260 wyładowań o wartości 200J lub 600 minut działania (247 

wyładowań o wartości 200J lub 576 minut działania w 0ºC, czas ładowania akumulatora 4,5 

godziny. 

 

Pytanie nr 3b – Defibrylator manualny z funkcją AED: 

dot. Punktu 9 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 6,3 kg (waga defibrylatora z 

akumulatorem bez łyżek) oraz 7,9 kg (waga defibrylatora z akumulatorem, łyżkami oraz 

drukarką)? Z praktycznego punktu widzenia zastosowanie nieco cięższego defibrylatora nie 

będzie miała dużego wpływu na użyteczność urządzenia. 

Odpowiedź: 

Dot. Punktu 9 - Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora o wadze 6,3 kg. 

 

Pytanie nr 3c – Defibrylator manualny z funkcją AED: 

dot. Punktu 10 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pracy w temperaturze od 

O do 45ºC? 

Odpowiedź: 

Dot. Punktu 10 - Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z zakresem pracy w temperaturze 

od O do 45ºC. Defibrylator musi spełniać wymagania: jednogodzinny czas pracy w 

warunkach -20 do 60 ºC. 

 

Pytanie nr 3d – Defibrylator manualny z funkcją AED: 

dot. Punktu 12 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z klasą ochronności IP32? 

Odpowiedź: 

Dot. Punktu 12 - Zamawiający nie dopuszcza defibrylatora z klasą ochronności IP32 z 

powodu zapewnienia prawidłowego działania defibrylatora w warunkach zewnętrznych. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet nr 2: 

Czy Zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 5 tj. 

defibrylatora manualnego z funkcją AED? 

Odpowiedź: 

Zamówienie jest podzielone na dwie części. Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia z części 

nr 2 pozycji nr 5. 


