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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 05-01-2021 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: zakup i dostawę aparatu 
do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos 
w systemie HFNC niezbędnego do walki z epidemią 
COVID-19 
                                                                                                                                                                                 

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA     
 

W związku ze złożonymi pytaniami, Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 pozycja 8 
Czy Zamawiający odstąpi od trybu osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii? Wprowadzony 
opis ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i 
tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi 
Zamawiającego. 
Odp. Zgodnie z zapisami. 
 
Pytanie numer 2 Pozycja 10,8 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do terapii donosowej bez konieczności sterylizacji aparatu ze względu na 
jego unikatową budowę oferowany aparat nie wymaga dezynfekcji, co wpływa na oszczędność czasu personału, 
szybkości podłączenia kolejnego pacjenta wymagającego terapii tlenowej oraz co za tym idzie oszczędności dla 
Zamawiającego. 
Odp. Zgodnie z zapisami. 

 
Pytanie numer 3 Pozycja 16, 19 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji wysokości statywu z dwoma uchwytami na kroplówki? Taki 
wymóg Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma wpływu na prawidłową 
pracę urządzenia. Pozostawienie takiego zapisu w punkcie 18 może wskazywać na jednego dostawcę. 
Odp. Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji wysokości statywu z dwoma uchwytami na kroplówki. 
 
Pytanie numer 4 pozycja 17 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wraz z koszykiem na akcesoria jednorazowe o wymiarach 33 cm x 20 cm? 
Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma wpływu 
na prawidłową pracę urządzenia. Pozostawienie takiego zapisu w punkcie 17 może wskazywać na jednego 
dostawcę. 
Odp. Zamawiający dopuści urządzenie wraz z koszykiem na akcesoria jednorazowe o wymiarach 33 cm x 20 
cm. 
 
Pytanie numer 5 pozycja 12 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 340mm x 228mm x 162mm? Wymóg postawiony przez 
Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma wpływu na prawidłową pracę 
urządzenia. 
Pozostawienie takiego zapisu w punkcie 12 może wskazywać na jednego dostawcę. 
Odp. Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 340mm x 228mm x 162mm. 
 

 


