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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 7 

dot.: pkt. 4. parametry wymagane - Czy Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego parametru określonego w 

pkt. 4. poprzez zaoferowanie respiratora przeznaczonego dla osób wymagających wentylacji mechanicznej o 

masie ciała co najmniej 5 kg?  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 8 

dot.: pkt. 3. parametry dodatkowo punktowane - Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku równoważności 

poprzez zaoferowanie respiratora z trybem pracy SIMV VC (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation 

Volume Control)?  

Respirator podczas wentylacji w trybie SIMV VC podaje zadaną liczbę oddechów i objętość oddechową, co 

odpowiada charakterystyce pracy respiratora w trybie IPPV oraz dodatkowo po rozpoznaniu pracy oddechowej 

pacjenta respirator może uzupełnić objętość wdechu własnego pacjenta (opcja Volume Control). Zastosowanie 

trybu SIMV VC umożliwia pacjentowi wyzwolenie własnego oddechu, tym samym znacząco zmniejsza ryzyko 

konfliktu pacjenta z respiratorem.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 9 

dot.: pkt. 4. parametry dodatkowo punktowane - Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku równoważności 

poprzez zaoferowanie respiratora z możliwością automatycznego ustawiania parametrów wentylacji w zależności 

od idealnej / należnej masa ciała pacjenta (IBW)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie uzna spełnienia warunku równoważności w przypadku, o którym mowa powyżej. 

 

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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