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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl : 08 .09.2010 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa sprzętu medycznego, znak postępowania: NZ-RR/I/PN/13/10

TREŚĆ ZAPYTAŃ nr 1-7 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w dniu 06.09.2010 r.
wpłynęły od dwóch Wykonawców zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1
Dotyczy Zadania nr 1, pozycja 5- półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator nie posiadający elektrod
zintegrowanych z czujnikiem głębokości klatki piersiowej, spełniający pozostałe parametry
zgodnie z s.i.w.z.?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie dopuszcza.
Zaoferowane przez wykonawców defibrylatory muszą być zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia tzn. spełniać wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 4 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (str 30-34 SIWZ).
Zamawiający w pkt. 16 na str 31 SIWZ określił następujące wymaganie, któremu muszą
odpowiadać zaoferowane defibrylatory :

cyt.: „ W zestawie dwie jednoczęściowe elektrody dla dorosłych naklejane na klatkę
                       piersiową, zintegrowane z czujnikiem głębokości ucisku klatki piersiowej, oraz
                       jedna elektroda do defibrylacji dzieci. ”

Pytanie nr 2
Dotyczy Zadania nr 2, pozycja 5- półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający baterie pozwalające na
wykonanie 200 defibrylacji zapewniających 20 h monitorowanie pacjenta ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycja 5 - półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED występuje w zadaniu nr 1 i nie
dotyczy zadania nr 2 obejmującego dostawę 2 szt ssaków elektrycznych wraz ze ściennym
uchwytem ładującym.
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie defibrylatorów posiadających baterie pozwalające na
wykonanie 200 defibrylacji zapewniających 20 h monitorowanie pacjenta.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 6 na str. 30 SIWZ, Zamawiający
wymaga dostarczenia defibrylatorów wyposażonych w baterie pozwalające na wykonanie
co najmniej 250 defibrylacji, lub zapewniających minimum 13 godzin  monitorowania
pacjenta.
W związku z powyższym defibrylatory posiadające baterie zapewniające 20 godzin
monitorowania pacjenta spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, ponieważ
zapewniają dłuższy czas monitorowania pacjenta niż minimum ( 13 h) określone w SIWZ.

Pytanie nr 3
Dotyczy Zadania nr 2, pozycja 5 – półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator nie posiadający monitora LCD
wyświetlający krzywą EKG?
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Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycja 5 – półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED występuje w zadaniu nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatorów nie posiadających monitora LCD
wyświetlającego krzywą EKG.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 3 na str. 30 SIWZ, Zamawiający
wymaga dostarczenia defibrylatorów wyposażonych w monitor LCD wyświetlający krzywą
EKG, czas od włączenia defibrylatora, ilość wykonanych defibrylacji.

Pytanie nr 4
Dotyczy Zadania nr 2, pozycja 5 – półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający odporność na działanie
wody IP54 (kurz/woda) zgodnie z IEC 60529?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pozycja 5 – półautomatyczny defibrylator dwufazowy AED stanowi element zadania nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania defibrylatorów posiadających odporność na
działanie wody IP54 zgodnie z IEC 60529.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 20 na str. 32 SIWZ, Zamawiający
wymaga dostarczenia defibrylatorów odpornych na:

- działanie wody (minimum IPX5 wg IEC 529),
- temperaturę (praca w min. 0-50ºC),
- uderzenia i wstrząsy.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający baterie pozwalające na
wykonanie 250 defibrylacji zapewniający 9 h monitorowanie pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie defibrylatorów posiadających baterie pozwalające na
wykonanie 250 defibrylacji zapewniających 9 h monitorowanie pacjenta.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 6 na str. 30 SIWZ, Zamawiający
wymaga dostarczenia defibrylatorów wyposażonych w baterie pozwalające na wykonanie
co najmniej 250 defibrylacji, lub zapewniających minimum 13 godzin  monitorowania
pacjenta.
W związku z powyższym defibrylatory posiadające baterie pozwalające na wykonanie 250
defibrylacji spełniają wymaganie Zamawiającego określone w SIWZ.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności respirator, który
posiada regulację stężenia tlenu w zakresie 60 lub 65%?
Parametr ten w respiratorach zasilanych pneumatycznie wykorzystujących tzw. zwężkę
Venturiego jest zależny od aktualnie ustawionych parametrów oddechowych dla pacjenta-
zakres ten może się wahać nawet do 85% tlenu i jest niezależny od żądania Użytkownika.
Osoba obsługująca respirator nie ma wpływu na ustawioną wartość. Może tylko na podstawie
tabelki dołączonej do instrukcji obsługi dowiedzieć się jakie uzyska stężenie tlenu w
mieszaninie oddechowej dla ustawionych ilości oddechów oraz objętości pojedynczego
oddechu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie dopuszcza.
Zaoferowane przez wykonawców respiratory muszą być zgodne z opisem przedmiotu
zamówienia tzn. spełniać wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 4 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (str 34-36 SIWZ).
Zaoferowane przez wykonawców respiratory muszą spełniać wymaganie Zamawiającego
określone w pkt. 10 na str. 35 SIWZ , a mianowicie:

 cyt: „ Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie
           IPPV/ CMV, 100 i max 50% .”
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Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie wysokiej klasy respirator transportowy nie
posiadający zintegrowanej regulacji częstości i objętości oddechowej – oba parametry
ustawiane osobno?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie dopuszcza.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt. 11 na str. 35 SIWZ, Zamawiający
wymaga dostarczenia respiratorów posiadających zintegrowaną regulację częstości
oddechowej/objętości oddechowej.

Gdynia, dn. 08.09.2010 r.                                                                          DYREKTOR
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