
  

  Lublin, dn.  27.09.2016 r.

TZ – 3311 / 52 /           / 16 
                                            

wg rozdzielnika
Nr sprawy: TZ – 06 / 16

Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego do ambulansów.

Działając  na  podstawie  art  38  ust  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z   2015 roku poz. 2164 ze zm.) Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ 
w  Lublinie  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  dotyczącymi  SIWZ  w  przedmiotowym
postępowaniu.

Pyt
nr:

Dotyczy Treść pytania:

1 Część 2 Czy Zamawiający dopuści defibrylator transportowy, o wadze ok 8,5 kg, z możliwością 
rozdzielenia urządzenia na 3 odrębne moduły, każdy zasilany osobnym akumulatorem,czas 
pracy urządzenia z 3 akumulatorami wynosi 600 minut monitorowania lub 200 defibrylacji 
maksymalną energią, z możliwością ręcznego wyboru energii defibrylacji dla dorosłych i 
dzieci, z wbudowanym czynnikiem kart pamięci CF, ze wzmocnieniem zapisu EKG 
regulowanym w zakresie 0,25 – 2 cm/Mv, z wyborem energii, ładowania wyładowania z 
łyżek zewnętrznych, a drukowania EKG za pomocą elementów regulacyjnych na panelu 
głównym, kablami czterożyłowymi i sześciożyłowymi umożliwiającymi odpowiednio 
monitoring odprowadzeń kończynowych i przedsercowych (razem 12 odprowadzeń EKG) z 
wbudowanym modemem GSM na kartę SIM, umożliwiającymi bezprzewodową 
teletransmisję diagnostycznego EKG na dowolny, wybrany adres e-mail i odbioru na 
komputerze, tablecie, smartfonie itp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

2 Część 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ssaka akumulatorowo-sieciowego i utworzenie 
samodzielnej części zadania

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

3 Część 4 Dotyczy wbudowanego manometru ssaka: Czy Zamawiający wymaga rozwiązania w postaci 
klawiszy zamiast manometru?

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

4 Część 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator na wyposażeniu którego zamiast 
telefonu komórkowego będzie router bezprzewodowy z kablem zasilającym umożliwiający 
teletransmisję EKG w systemie Rescue Net Medgate?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie ale nie wymaga.



5 Część 4 Czy Zamawiający odstąpi od funkcji zastosowania aparatu do mierzenia ciśnienia u 
noworodków? Z uwagi na specyficzne warunki pomiarów ciśnienia krwi u noworodków 
rekomenduje się pomiar za pomocą ultradźwiękowego czujnika dopplerowskiego lub 
aparatem elektronicznym metodą oscylometryczną. Pomiar aparatem ręcznym u noworodków
ze względów anatomicznych, technicznych i fizjologicznych jest praktycznie niemożliwy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu funkcji zastosowania aparatu do mierzenia 
ciśnienia u noworodków.

6 Część 4 Ze względu na specyficzne warunki przechowywania (w ratownictwie ) urządzenia proszę o
doprecyzowanie  jakich  zakresów  temperaturowych  wymaga  Zamawiający,  w  których
urządzenie ma być bezpiecznie przechowywane.

Odpowiedź: Zamawiający  wymaga  aby  urządzenia  były  bezpiecznie  przechowywane  w  zakresie
temperatur: od -20`C do +50`C 

7 Część 4 Ze  względu  na  specyficzne  warunki  pracy  (w  ratownictwie)  urządzenia  proszę  o
doprecyzowanie  jakich  zakresów  temperaturowych  wymaga  Zamawiający,  w  których
urządzenie ma poprawnie pracować.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenia działały w zakresie temperatur: od -10`C
do +40 `C

8 Część 3 Czy Zamawiający dopuści mozliwość zaoferowania krzesełka kardiologicnego z systemem
zjazdowym  po  schodach  przeznaczonych  dla  zespołów  ratownictwa  medycznego,
wykonanego  z  wytrzymałego  materiału  odpornego  na  korozje  i  działanie  płynów
dezynfekujących,  wyposażone  w  demontowane   siedzisko,  wykonane  z  materiału
zmywalnego  i  umożliwiającego  dezynfekcję,  wyposażone  w  rozkładany system płozowy
ułatwiający  transport  pacjenta  po  schodach,  wyposżony  w  górny  uchwyt  teleskopowy,
regulowany  min.  w  2  pozycjach,  waga  12,7  kg  ,  składane  z  blokadą  przypadkowego
złożeniaw trakcie znoszenia / zjeżdżania pacjentem, wyposażone w podnóżek min.  4 koła
jezdne,  z  czego  min.  2  obrotowe,  dwa  z  nich  o  średnicy  min.  150  mm,  umożliwiające
wygodne  przemieszczanie  krzesełka  z  pacjentem po nierównym podłożu,  komplet  pasów
zabezpieczających,  min.  4  szt.  umożliwiających szybkie  ich rozpięcie,  siedzisko i  oparcie
wykonane z tworzywa zmywalnego,  demontowane, przystosowane do deznfekcyji,  system
jezdny pozwalający  na  bezpieczne  dla  pacjenta  i  obsługującego  zjeżdżania  krzesełka  po
schodach,  nośność  min.  150  kg.  Certyfikowany  uchwyt  mocujący  w  karetce  zgodny  z
obowiązującymi przepisami.   

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

9 Część 3 Czy Zamawiający wymaga  montażu urządzenia i uchwytu mocującego w ambulansie?

Odpowiedź: Wynagamy uchwyt mocujący, odstępujemy od montażu i szkolenia w zakresie uchwytu.

10 Część Czy Zamawiający dopuści mozliwość zaoferowania krzesełka kardiologicnego z systemem
zjazdowym  po  schodach  przeznaczonych  dla  zespołów  ratownictwa  medycznego,
wykonanego  z  wytrzymałego  materiału  odpornego  na  korozje  i  działanie  płynów
dezynfekujących,  wyposażone  w  demontowane   siedzisko,  wykonane  z  materiału
zmywalnego  i  umożliwiającego  dezynfekcję,  wyposażone  w  rozkładany system płozowy
ułatwiający  transport  pacjenta  po  schodach,  wyposżony  w  górny  uchwyt  teleskopowy,
regulowany  min.  w  2  pozycjach,  waga  17,5kg  (+/_0,5kg  ),  składane  z  blokadą
przypadkowego  złożenia  w  trakcie  znoszenia  /  zjeżdżania  pacjentem,  wyposażone  w
podnóżek min. 4 koła jezdne, z czego min. 2 obrotowe, dwa z nich o średnicy min. 150 mm,
umożliwiające  wygodne  przemieszczanie  krzesełka  z  pacjentem  po  nierównym  podłożu,
komplet  pasów  zabezpieczających,  min.  4  szt.  umożliwiających  szybkie  ich  rozpięcie,
siedzisko  i  oparcie  wykonane  z  tworzywa zmywalnego,  demontowane,  przystosowane  do
deznfekcyji,  system  jezdny  pozwalający  na  bezpieczne  dla  pacjenta  i  obsługującego
zjeżdżania krzesełka po schodach, nośność min. 170 kg.  Certyfikowany uchwyt mocujący w
karetce zgodny z obowiązującymi przepisami.   

Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



10 Część 4 Czy  Zamawiający  poprzez  wymóg  posiadania  2  pojemników  na  wydzielinę  rozumie  2
pojemniki podłączone jedocześnie do urządzenia?

Odpowiedź: Ssak winien posiadć 1 pojemnik plus 1 zapasowy.

11 Część 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferownia na zasadzie równoważności defibrylatory używane
przez  ponad  1050  ambulansów  systemem  ratownictwa  medycznego  w  Polsce,  o
następujących  parametrach:  transportowy,  stosowany  przez  zespoły  ratownictwa
medycznego, możliwość defibrylacji  dorosłych i dzieci, zgodny z normą PN-EN 60601-2-
4:2011, przenośny, z wbudowanym uchwytem transportowym oraz paskiem na ramię, ciężar
aparatu w pełnej  konfiguracji  poniżej  10 kg,  aparat  odporny na drgania,  wstrząsy,  kurz  i
zalanie wodą, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim ( dotyczy również opisów na
panelu  sterowania  oraz  wydawanych  przez  aparat  komunikatów  głosowych),  zasilanie
akumulatorowe  (akumulatory  wymienne,  ze  zminimalizowanym  efektem  pamięci,  nie
dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd),  czas pracy na jednym akumulatorze min.  180 minut
ciągłego monitorowania Ekg lub minimum 100 defibrylacji z maksymalną energią, zasilanie
defibrylatora z akumulatorów (dwa gniazda). Na wyposażeniu ładowarka dwugniazdowa do
ładowania akumulatoró na pokładzie ambulansu zasilania z 230 V AC lub alternatywnie z 12
-28  V  AC  (ściana  karetki),  akumulatory  z  możliwością  doładowywania  w  aparacie  bez
konieczności pełnego rozładowywania, defibrylacja dwufazowa, zakres regulacji od min. 2J
do  min.  200  J;  min.  18  poziomów  regulacji   energii  dostępnej  przy  defibrylacji
zewnętrznej/kardiowersji;  podać  dostępne  poziomy  energii  oraz  zalecany  algorytm
defibrylacji  dla  dorosłych  i  dzieci,  czas  ładowania  defibrylatora  do  energii  maksymalnej
poniżej  8  sek.,  defibrylacja  manualna  i  półautomatyczna,  możliwość  defibrylacji  z  łyżek
zewnętrznych  i  elektrod  samoprzylepnych,  w komplecie  kabel  do  elektrod,  automatyczna
kompensacja  prądowa lub  napięciowa impedancji  ciała  pacjenta  przy defibrylacji  z  łyżek
zewnętrznych  i  elektrod  samoprzylepnych,  możliwość  wykonania  kardiowersji,  łyżki
defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane, z kablem w komplecie, ekran monitora
kolorowy LCD lub  równoważny zapewniający dobrą  widoczność  pod różnym  kątem w
warunkach silnego oświetlenia,  o wysokim kontraście, przekątna ekranu min. 8'', możliwość
wyświetlania min. 3 krzywych dynamicznych jednocześnie, pamięć wewnętrzna  pozwalająca
na  odczyt  danych  min.  w  ciągu  6  godz.  i  400  pojedyniczych  zdarzeń  z  krzywymi
dynamicznymi  monitorowanych  parametrów,  drukarka  termiczna  zintegrowana  z
możliwością  wydruku  EKG  w  formacie  4x3  odprowadzenia,  monitorowanie  EKG  z  12
odprowadzeń  z  funkcją  analizy  i  interpretacji  słownej,  z  wydrukiem  słownym  oceny
diagnostycznej, wyświetlaniem na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń ekg, w komplecie
kabel do monitorowania, tryb doradczy z automatyczną analizą EKG, monitorowanie EKG z
3 odprowadzeń, w komplecie kabel do monitorowania, wzmocnienie zapisu ekg regulowane
w zakresie min. 0,25 do 4,0 cm/mV, stymulacja przezskórna ( zewnętrzna ) z trybem pracy
sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji, zakres regulacji prądu stymulacji
min.  10-200  mA,  zakres  regulacji  częstości  impulsów min.  40-170  /min.,  pełna  obsługa
defibrylacji ( wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) z łyżek zewnętrznych i
za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej, pełna funkcjonalność transmisji 12-
odprowadzeniowego Ekg przez modem 3G modem w komplecie, Wyposażenie do każdego
defibrylatora: kabel Ekg 12 odprowadzeniowy – 1 szt., kabel Ekg 3 odprowadzeniowy – 1
szt.,  kabel  do  stymulacji   przezskórnej/defibrylacji/  kardiowersji  –  1  szt.,  kompletne
wyposażenie z opakowaniem transportowym zabezpieczającym aparat  przed uszkodzeniem,
torba  na  akcesoria  i  uchwyt  pozwalający  na  montaż  i  transport  aparatu  w  karetce,
certyfikowany uchwyt karetkowy z zasilaniem, spełniający wymagania normy:PN 1789+A1
2011-1 szt., akumulator: 1 komplet/szt ( ilość uzależniona od ilości portów w urządzeniu) 2
szt. akumulatorów + 1 szt. rezerwa,  papier do rejestratora termicznego- 4 szt., łyżki twarde
dla  dorosłych  z  pediatrycznymi  nasadkami,  modem  3G  umożliwiający  teletransmisję  z
defibrylara do serwera, serwis autoryzowany na terenie Polski, czas reakcji serwisu max. 48
godz,  zagwarantowanie dostępności  serwisu,  oprogramowania i  części  zamiennych,
przez  co  najmniej  10  lat  od  daty  dostawy,  zaprogramowanie  i  uruchomienie
defibrylatora w systemie LifeNet, który to sustem będzie dostarczony do na wyposażeniu
WPR SP ZOZ w Lublinie ( z licencją na 5 lat).



Odpowiedź: Nie, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

                                                                                                                           ZATWIERDZIŁ
                

     Dyrektor Zdzisław Kulesza  


