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Pilchowice dnia: 2021-09-08 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 

ul. Dworcowa 31 

44-145 Pilchowice 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie publiczne 

 

ODPOWIEDŹ  

NA ZAPYTANIE NR 2 WYKONAWCY 

ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego na „Zakup i dostawę kapnografu dla Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach 

dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność 

Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla 

obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację 

przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc 

im. Św. Józefa w Pilchowicach"– znak sprawy 18/ZP/2021/Z. 

 

Zamawiający, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, udostępnia poniżej treść zapytania 

do zaproszenia (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 03.09.2021 r. Specyfikacja 

techniczna kapnograf – 1 szt.) wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1: 

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf z pomiar CO2 w strumieniu bocznym u pacjentów 

zaintubowanych i niezaintubowanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga sprzętu wykonującego pomiar CO2 w strumieniu głównym i bocznym. 

 

Pytanie nr 2: 

10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf z 4- godzinnym czasem pracy na akumulatorze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody - nie dopuszcza 4 godzinnego czasu pracy na akumulatorze.  

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie pkt.8.5 i 8.6 Zaproszenia do składania ofert 

dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (wiersz nr10), w następujący 

sposób: 

Przed zmianą było: 

10 Czas pracy  
Preferowany 10 godzinny 

czas pracy na akumulatorze 
podać  

Po zmianie jest: 

10 Czas pracy  

Wymagany czas pracy 

urządzenia na akumulatorze 

nie krótszy niż 8 godzin  

Podać czas 

pracy na 

akumulatorze 

Nie krótszy niż….godzin 
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Pytanie nr 3: 

12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf z pracą w zalecanej temperaturze 5-35°C? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody - nie dopuszcza pracy sprzętu w temperaturze max. do 35°C 

 

Pytanie nr 4: 

14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kapnograf bez możliwości przesyłania danych na PC lub 

wydruku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza brak możliwości przesyłania danych na PC pod warunkiem 

zabezpieczenia urządzenia w kartę SD.   

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie pkt.8.5 i 8.6 Zaproszenia do składania ofert 

dokonuje zmiany treści Załącznika nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (wiersz nr14), w następujący 

sposób: 

Przed zmianą było: 

14 Dane   
Możliwość przesyłania 

danych na PC lub wydruk 
TAK  

Po zmianie jest: 

14 Dane   

Możliwość przesyłania 

danych na PC lub wydruk 

 

Zamawiający dopuszcza brak 

możliwości przesyłania 

danych na PC pod 

warunkiem zabezpieczenia 

urządzenia w kartę SD.   

*przekreślić 

niewłaściwe 

Możliwość przesyłania 

danych na PC * 

 

Wydruk * 

 

Urządzenie jest 

zabezpieczone w kartę SD * 

  

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści Zaproszenia stają się wiążące. 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

 

Zamawiający:  

                                                       Z-CA DYREKTORA 

                                                      ds. PIELĘGNIARSTWA 

                                             mgr piel. Danuta Marklowska

  

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 2  do Zaproszenia do składania ofert po modyfikacji z dnia 08.09.2021 r.   


