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POWIADOMIENIE
o zrnianach SIWZ

Dotyczy,: zmiany zapis6w SIWZ w postqpowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, net:

Dostawq sprzetu i wyposaienia medycznrego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projerktu "Poprawa
jako6ci udzielanych Swiadczei zdrowotnyclh poprzez przebudowq Bloku Operacyjnego i Oddziafu

An,estezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupenn sprzetu
medycznego oraz utworzenie Oddziafu RehabilitacjiKardiologicznej stacjonarnej idziennejwrazz

droposaieniem w specjalistyczny sprzqrt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". Przetarg nr 2 .

Tlarnawiajqcy, dziaiajqc na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia,2004 roku Prawo

Zarn6wieri Publicznych (t.j. Dz, U.z 201,8r.pot.19862 p6lrr. zm.), w po:;tqpowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, dokonuje zmian zapis6w specylfikacji istotnych warunk6w
zarn6wlienia w nastqpujqcym zakresie:
Zarnawiajqcy mody'fikuje treSi SIWZ - zafqcznik nr 4 minimalne wymagania techniczne, w
narstqpujqcym zakre sie:

L. ,Zadanie nr 3 DOSTAWA RESPIRATOR'W DLA DOROSLYCH i DZtECt - 3 SZT (tabela nr 7)

W:;zyst,kie z dodatkowq grupuje' sie w cze1ci VII tobeli nr I
Vll. Funkcje i wyposa2enie dodatkowo punktowaner

t.
lVloiliwo66 rozbudowy o zasilanie Helioxerm min, 200 do 600 kPa TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
NIE- 0 pkt.

2. lA/aga modulu respiratora miax 5,5 kg (z akumulatorern)
TAK, PODAE

6,5kg=gPP1
Poni2ej 6,5 kg = 10 pkt

3.

l\daptacyjne wspomaganie wentylacji wB wzoru Mead'a dla

llacjent6w aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylacja
:;tymulowana z nerwL! przeponowego NA,VA.

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
NIE- 0 pkt,

4.

Funkcja wspornagania odsysania przez podanie wysokiego stqienia
|)2 przed i po odsysaniu z moiliwo6ciq regulacji zawarto6ci tlenu,
automatycznego rozpoznawiania odfqczenia i podfqczenia pacienta z

:ratrzymaniem pracy respiratora

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
Nl[- 0 pkt.

5.
lVloiliwoS6 rozbudowy o terapiq wysokoprzeplywow4 tlenem
llHi Flow o2)

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt"
Nll:- 0 pkt"

5. rCzQsto66 oddech6w minimalny zakres od 5-120 odd/min
TAK, PODAC

1-120 - 0 pkt"
Zakres wiekszv - 10 pkt.

7.
lPomiar i regulacja ciSnienia w mankiecie rurki intubacyjnej
r;terowane z ekranu respiratora

TAK,, PODAC

TAK- 10 pkt,
Nlli- 0 pkt.

8. Pomlar ci5nienia w przelyku, obliczanie ci6nienia przezptucnego
TAK, PODAC

TAK- 10 pkt
Nlli- 0 pkt.
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9.
/\utomatyczny manewr kre$lenia petli P/V w fazie wdecfiru/wydechu
iwyznaczanie dolnego i g6rnego pkt, przegiqcia krzywej

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
Nl[- 0 pkt.

10. /\utomatyczny i rqczny manewr rekrutacji pqcherzyk6w plucnych.
TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
Nlli- 0 pkt.

2. Zadonie nr 3 DOSTAWA RESPIRATOR1W DLA DOROSLYCH i DZtECt - 3 SZT (tabela nr 2)

W:;ztrstkie pozycie zwiqzane z dodatkowq punktocid iakofl.ciowq grupuiet sie Y:!Eg!!!]9be!j nr 4
Vll. Funkcje i wyposaienie dodatkowo punktowane

L.

lMoiliwo56 rozbudowy o zasilanie F{elioxem min, 200 do 600 kPa TAK, PODAC

TAK- 10 pkt,
Nlli- 0 pkt.

2.

r\utomatyczny adaptacyjny tryb wentylar:ji w zamknigtej pqtli
oddechowej dla pacjent6w aktywnych i pasywnych oddechowo: wg
rruzoru Otis'a lub PAV zgodny z algorytmr:m Younesa

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt,
Nlli- 0 pkt.

3.

,Automatyczny adaptacyjny tryb wentylar:ji w zamknietej pqtli
rrddechowej dla pacjent6w aktywnych i pasywnych oddechowo: wg
,wzoru Mead':r lub wentylacja stymulowetna z nerwu przeponowego

NAVA,

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt,
NIE- 0 pkt.

4.

Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stqienia
rO2 przed i po odsysaniu z moiliwo6ciq regulacji zawartoSci tlenu,
iautomatyczn€rgo rozpoznawania odlqczenia i podlqczenia pacjenta z

rzatrzymaniem pracy respf, ratora

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
Nlli- 0 pkt.

5. Moiliwo56 roirbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
NIE- 0 pkt.

6.
Mo2liwo56 rozbudowy o terapiq wysokoprzepfywowq tlernem
(Hi Flow 02)

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt.
NIE- 0 pkt.

7. Czqsto56 odderch6w minimalny zakres od 5-100-odd/mirr

TAK, PODAC

5-100 = 0 pkt
Zakres wiqkszy - L0 pkt

8.
Pomiar parametr6w wentylacii w czasie rzeczywistym - proksymalny

czujnik przeplywu

TAK, PODAC

TAK- 10 pkt,
NIE- 0 pkt.

9. Trendy mierzonych parametr6w min. 48 godzin
TAK, PODAC

43godzin-0pkt
Powyiej 48 godzin - 10 pkt

10.
Pomiar i regulacja ci6nienia w mankiecie rurki intubacyjnej
sterowane z erkranu respiratora

TAK, PODAC

Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.

LL. Pomiar ci5nienia w przefyku, obliczanie ci5nienia przezpfucnego
TAI(, PODAT:

Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.

L2,

Narzqdzie kreSlenia pqtli statycznejPlY przy niskim przeplywie
gaz6w w celu okre6lenia dolnego ig6rnego pkt. przegiqrcia krzywej

oraz zdolnofci do nekrutacii

TAt(, PODAC

Tak - 10 pk1l.

Nie - 0 pkt,

13.

Moiliwo56 rozbudowy o wyzwalanie wdechu i wydechu na

podstawie: arralizy krzywej przepfywu lub stymulowane impulsami z

nerwu przeponowego NAVA

TAt(, PODAC

Tak - 10 pktt.

Nie - 0 pkt.

L4,
Moiliwo66 rozbudowy o ponniar saturacjii z monitorowaniem na

ekranie

TAt(, PODAC

Tak - 10 pkt.
Nir: - 0 pkt.
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15.
lMoiliwo6d rozbudowy o pomian poziomu CO2 wy5wietlany na

r:kranie respiratora (kapnornetria w strurnieniu gl6wnym)

TAK, PODAC

Tak - 10 pkt"
N[e - 0 nkt.

16.
lMo2liwo56 instalacji wersji lntellivent ASV - pelna autonnatyka
:;terowania parametrami: objqto6ci minutowej, natlenoulania i PEEP.

TAK, PODACI

Tak - 10 pkt.
Nie - 0 pkt.

L7.

llebulizator wielorazowy, dor podawania lek6w w formie aerozolu

Irrzeznaczony do pracy z pacjentamI zainl:ubowanymi i

rruentylowanyrni nieinwazyjnie przez maskq

TAK, PODAC

Tak - 10 pkt,
Nie - 0 pkt.

3. Zodanie nr 3 DOSTAWA RESPIRATOROW DLA DOROSLYCH i DZIECI - g SZT (tabela nr 3)

,ozycje zwiqzane z doddtkowq punktocja jakoiciowq grupujt? sie w czq6ci Vll tabeli nr ,3:

VlL FUnkcje i wyposarienie dodatkowo punktowane

L. lMasa z bateriq we\ /nqtrznq max 10

TAK, PODAC
poniiei 5kg - 10 pkt.
Powyiej 5 kg -0 pkt.

2. rCzas pracy z baterii wewnQtrznej min. 2 6;odz.

TAK, PODAC

2godziny-0prkt.
Powviej 2 Bodzin - 10 pkt.

3.

MoiliwoS6 zasitosowa nia min dw6ch proir ktywnych autoialgorytm6w
zapewniajqcych polqczenie efektywnej terapii przy moiliwie niskim
ci6nieniu i wigkszym komfoncie pacjenta

TAK, PODAC

2autoalgorytmy=0pkt
Powvirei 2=10pkt

4. Maska ustno nosol ra wielorazowego uiytku 2 szt I aparat
TAK, PODAC

Tak - 10 pkt"
Nie - 0 pkt.

q Transfer danych poprzez port USB, kartq pamigci, bezprzewodowo
TAK, PODAC

Bezprzewodowo = 10 pkt
Przy pomocy USB = 0 pkt

6.
Moiliwo66 analizy danych na komputerze z dedykowanym
oprogramowaniem

TAK, PODAf
Tak - 10 pkt.
Nier - 0 pkt,

dodatkowo punktowane:

Funkcje i wyposaienie dodatkowo, punktowane

L.
Maksymalny zakres temperatury wody uryplywajqcej z urzqdzenia od

t2 do 42"C

TAK, PODAI:
L2-4'2"C = 0 pkt

Wiqkszy zakres = 10 pkt

2.
Minimalny zakres ustawief temperatury docelowej pacienta od 32

do 38'C, z dokladnoiciq ustawienia temperatury co 0,1 ''C

TAI(, PODA|S

32-38'C = 0 p,kt

Wiqkszy zaknes = 10 pkt

3" Maksymalna waga netto  S [kg]

TAI(, PODAC

45kg=9P11
Foniiej 35 kg = 19 P11

4. Zadunie nr 5 DOSTAWA APARATIJ DO HIPOTERMII LECINICZEJ'7 SZF. (tdbelo)

W'szystlkie pozycje zwiqzane z dodotkowe' punktdcja jakoiciowq grupuje sie t r tabetri w czeici

DI'R. L

Samodzie I blir:znergo
Z'Jrls crcrotoet.....".
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