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NZ/…1033……../2022                                                                                     Jelenia Góra, dnia  04.10.2022 r. 
                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 

Dot. ZP/PN/28/09/2022 Dostawa, montaż i uruchomienie Bodypletyzmografu z zestawem 3 

dodatkowych spirometrów. Ogłoszenie opublikowanie w dniu 28/09/2022 pod nr. 2022/BZP 

00367505/01 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

ZESTAW 1: 

 
1. Pytanie dotyczące terminu minimalnej gwarancji . 

W związku z rozbieżnością ,między wzorem formularza cenowego a treścią SWZ dotyczącą 

minimalnego terminu udzielonej gwarancji, prosimy o określenie czy minimalny udzielony 

termin gwarancji ma wynosić 24 czy 36 miesięcy. ? 

 

       Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że minimalny termin gwarancji to 36 miesięcy. W 

załączeniu zmieniony aktualny załącznik nr 2. 

  

 

ZESTAW 2: 

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie z uchwytem na 1 butlę z gazem 

pomiarowym dla DLCO? 

Wyjaśnienie: W opisanym przez Zamawiającego zestawie jedynym elementem pomiarowym 

wymagającym współcześnie butli z gazem jest badanie pojemności dyfuzyjnej płuc tzw. 

DLCO. Mieszanka pomiarowa niezbędna do tego badania zawiera mieszaninę gazową 

złożoną z CH4 i CO, co jest zgodne z dalszymi wymaganiami. Mieszanina gazowa 

dostarczana jest w jednej butli typowo o pojemności ok 150 m3 gazu, wystarczające na ok 

300 pomiarów DLCO. Analiza rozwiązań konkurencyjnych dostępnych na rynku nie 

wskazuje na potrzebę montażu więcej niż jednej butli do wózka lub statywu aparatu, w 

szczególności, że zestaw taki powinien zachować stabilność mechaniczną, co przy 

podłączeniu 3 butli jest wątpliwe. W sytuacji, kiedy wymaganie 3 butli związane jest z 

zapewnieniem odpowiedniej ilości gazu pomiarowego wskazujemy, że równoważne jest 

zamonitowanie jednej butli o odpowiednim rozmiarze, np. wskazana butla typu B10 o 

pojemności ok 150 m3 (wysokość butli ok 120 cm, średnica ok. 20 cm). Dodatkowo, 

Zamawiający podaje wymaganie w postaci butli z gazem kalibracyjnym 15% tlenu i 5% 

dwutlenku węgla, który nie posiada zastosowania w kalibracji ani eksploatacji kabiny, 
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oznaczenia dyfuzji ani spirometrii i innych wskazanych w SWZ badaniach. W naszej ocenie 

stanowi to pomyłkę w określeniu parametrów. 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie kabiny o pojemności 890 L ±10%  i 

ciężarze nie większym niż 140 kg? 

Wyjaśnienie: Podane wartości we wskazanym zakresie ich zmiany nie mają znaczenia dla 

jakości wykonywanych badań, przy czym objętość kabiny i ciężar wskazane w SWZ oznaczaj 

aparat gorzej przystosowany do pomieszczenia pacjentów o masie oczekiwanej w kolejnym 

punkcie SZW tj. 180 kg, co wydaje się nam niespójnym wymaganiem. 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie z zaciskiem elektromagnetycznym 

drzwi kabiny? 

Wyjaśnienie: Współcześnie wszyscy liczący się na rynku producenci kabin odeszli od 

rozwiązania z mechanicznym zaciskiem drzwi kabiny, ze względów bezpieczeństwa i 

wygody eksploatacji. Mechaniczny zacisk jest elementem podatnym na uszkodzenia i usterki, 

powodujące konieczność stosowania awaryjnej procedury wydobycia pacjenta zamkniętego 

w kabinie, najczęściej poprzez zbicie lub wyjęcie przeszklenia jednego z boków aparatu. 

Zacisk elektromagnetyczny jest całkowicie pozbawiony tej wady, ponieważ rozłączenie 

obwodu elektrycznego drzwi (przycisk na kabinie dostępny dla pacjenta oraz personelu lub 

jakakolwiek awaria zasilania) powoduje, że drzwi nie są zaciśnięte w żaden sposób i będą 

otwarte. Wymóg zacisku mechanicznego jest wymaganiem nieracjonalnym w sytuacji 

powszechnej dostępności na rynku rozwiązań lepszych. 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Czy Zmawiający dopuści jako równoważne zastosowanie czujników ciśnienia 

półprzewodnikowych o zakres odpowiednich do realizacji wskazanych w SWZ pomiarów? 

Wyjaśnienie: Zamawiający precyzuje z dużym poziomem szczegółowości technologię 

pomiaru ciśnienia, pozostawiając bez opisu inne ważniejsze właściwości pomiarowe. 

Uważamy, że podana technologia pomiaru ciśnienia (piezoelektryczna) nie jest najlepszym 

dostępnym rozwiązaniem, a przetworniki półprzewodnikowe zapewniają co najmniej taką 

samą lub lepszą jakość badań i aparatu. 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne spirometry posiadające pneumotachograf oparty 

o technikę rurki Pitot? 
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Wyjaśnienie: Wykonanie pneumotachografu w postaci rurki Pitot pozwala na uzyskanie co 

najmniej takiej samej jakości wyników w badaniach spirometrycznych, jest też w naszej 

ocenie rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego, ze względu na brak elementów 

ruchomych i łożyskowanych oraz brak elementów elektronicznych i optoelektronicznych 

służących do pomiaru ruchu obrotowego turbiny, a przez to umożliwia niższe koszty 

eksploatacji oraz czyszczenia lub dezynfekcji. 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza. 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych 

odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia i dotyczą 

wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                          z up. Dyrektora WCSKJ 
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