
Odpowiedzi na zapytanie 7

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 10.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na dostawę dostawę  asortymentu  w  ramach  projektu  pn.
„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup
środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju  Regionalnego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  na  lata
2014-2020”.
(Znak postępowania: 3781/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących zapisów specyfikacji  istotnych warunków zamówienia
wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1 – dot. Pakietu 3 – Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem 
Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wideolaryngoskop do trudnych intubacji wraz z 
wyposażeniem z wielorazową wymienną optyką i nakładkami jednopacentowymi charakteryzujący się 
następującymi cechami: 
Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala 
Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację 
WiFi 
Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji 
Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze 
W pełni naładowany akumulator wystarczający na ok 4 godziny pracy monitora 
Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min 
Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy informujące o pozostałej 
ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora 
Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji 
z optycznym torem wizyjnym 
Optyka w zestawie 
Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką 
W pełni naładowany akumulator wystarczający na min. 15 intubacji 
Automatyczne wyłączenie po 30 min. 
Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h 
Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach 
Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI 
Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem 
Jednorazowe nakładki / łyżki 
Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami 
Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 
Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 
Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły 
Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic 



Stacja dokująca/ładowarka 
Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy
system informujący o naładowaniu akumulatora 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  ale  nie  wymaga  z  zastrzeżeniem  że  oferowany  przedmiot  spełnia
wymagania Zamawiającego w zakresie łyżek których wymogi opisane są w pkt 18. 19. 20 i 21 w Formularzu
Asortymentowo-Cenowym.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

           Z poważaniem


