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  Białystok, dnia 22 września 2022 r.  

 

Wykonawcy biorący udział                                     

w postępowaniu na dostawę respiratorów 

ratowniczo-transportowych do SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku 

EOP.332.23.22 

 

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę respiratorów ratowniczo-transportowych do 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:   

 

Pytanie 1 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony respirator 

ratowniczo-transportowy wyposażony był w ekran o przekątnej przynajmniej 5 cali, dzięki czemu obrazowanie 

krzywych (wymóg Zamawiającego) użytkownika, mniejsze ekrany uniemożliwiają widoczność i odczyt 

parametrów z dalszej odległości w trakcie prowadzenia wentylacji ratunkowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

Pytanie 2 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający oczekuje aby dostarczony respirator 

ratowniczo-transportowy posiadał przynajmniej 6 godzin pracy na jednym ładowaniu, dzięki czemu w sytuacji 

przedłużającej się reanimacji lub braku możliwości podładowania urządzenia w trakcie transportu możliwe 

będzie używanie respiratora bez obaw o wcześniejsze rozładowanie urządzenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie, czy mając na myśli parametr: „Możliwość pracy bez zasilania z instalacji tlenowej – 

waga 2%”, Zamawiający oczekuje respiratora wyposażonego w turbinę/kompresor, który umożliwia pracę bez 

podłączania do jakiegokolwiek źródła gazu – tlenu, powietrza, butli itp.? 

 

Wyjaśniamy, że opisany parametr jest mało precyzyjny i nie wynika, czy Zamawiający ma na myśli podłączenie 

do instalacji tlenowej w ambulansie, w szpitalu oraz nie wynika, czy podłączenie do butli z reduktorem 

traktowane jest jako instalacja tlenowa. Są respiratory, które mogą być podłączone do powietrza sprzężonego 

np. w butli i wtedy taki respirator ma możliwość pracy bez zasilania z instalacji tlenowej i będzie można 

potwierdzić parametr punktowany. W naszej ocenie intencja Zamawiającego była inna. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z parametrem: „Możliwość pracy bez zasilania z instalacji tlenowej – 

waga 2%”, Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie respiratora wyposażonego w 

turbinę/kompresor, który umożliwia pracę bez podłączania do jakiegokolwiek źródła gazu – tlenu, powietrza, 

butli itp. 
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Pytanie 4 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu z 30 

do 50 dni od podpisania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

Pytanie 5 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 

naprawy z 7 do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 7 do 14 dni roboczych w przypadku konieczności 

sprowadzenia części zamiennych. 

 

Pytanie 6 

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w umowie § 3 

ust. 3 na zapis: „ Zamawiający dopuszcza maksymalnie 3 naprawy tego samego elementu (tej samej sztuki) w 

ciągu okresu gwarancji…” ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ. 

 

Powyższe odpowiedzi nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma  e-mailem: przetargi@wspr.bialystok.pl 
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