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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/45/2017  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego     na   zakup wraz z dostawą dwóch urządzeń do automatycznej kompresji  
klatki piersiowej    dla potrzeb  SPZOZ Sanok     

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia.

* Pytanie nr 1  -  dot. punkt 1
Czy  zamawiający  dopuści  urządzenie  działające  na  zasadzie  mechanicznego  tłoka  wraz  z  pasem
pacjenta obejmującym klatkę piersiową w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwością
pracy w trybie ciągłym przez minimum 3 godziny ?
Zastosowanie pasa pacjenta obejmującego klatkę piersiową pozwala zwiększyć stabilność połączenia
urządzenia z pacjentem co ułatwia transport w obiekcie szpitalnym jak i poza nim.   Elastyczny pas
podczas wykonywania uciśnięcia nie powoduje efektu rozchodzenia się siły uciskającej na boki klatki
piersiowej. W momencie dekompresji (tłok kompresora cofa się) elastyczny pas oddziałuje powodując
powrót klatki piersiowej do pozycji wyjściowej, co zwiększa powrót żylny. W efekcie proponowane
urządzenia zwiększa nie tylko ciśnienie perfuzji w naczyniach wieńcowych i mózgowych (CPP), ale
również wspomaga wentylację płuc zwiększając ilość dostarczanego tlenu.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 2 -  dot. punkt 5 
Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie ma stałej określonej siły kompresji? 
Oferowane  przez  nas  urządzenie  zapewnia  stałą  głębokość  ucisku  klatki  piersiowej  pacjenta  na
poziomie 5,1cm dzięki  tłokowi oraz pasom pacjenta.  Bez względu na podatność klatki  piersiowej
zapewniona jest wymagana minimalna głębokość ucisku nie uzależniona od stałych zakresów siły
kompresji. Zbyt mała siła kompresji może powodować za małą głębokość ucisku klatki piersiowej. 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 3 -  dot. punkt 9.
Czy zamawiający dopuści urządzenie, z zasilaniem 24V DC? 
Ze względu na 3 godzinną nieprzerwaną pracę urządzenia nie jest konieczne jego doładowywanie 
podczas transportu karetką.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 4 -  dot. punkt 10. 
Czy zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości doładowywania podczas wykonywania 
kompresji, ale pozwalające na ciągłą pracę przez 3 godziny? 
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Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez producenta specjalnie ze względu na długi czas pracy (3
godziny) oraz zabezpieczenie przed doładowywaniem w czasie pracy co pozwala wydłużyć żywotność
baterii do 1500 użyć lub po upływie 3 lat. 
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 5  -  dot. punkt 13. 
Czy zamawiający dopuści urządzenie, które konstrukcyjnie nie wymaga deski pod plecy oraz pasów 
do mocowania rąk pacjenta na urządzeniu? 
Pozostawienie rąk pacjenta na działającym urządzeniu przez dłuższy czas może powodować oparzenia
ze względu na nagrzewanie się korpusu urządzenia.  
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 6  -  dot.  urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie przeznaczone do mechanicznej 
kompresji klatki piersiowej dla dorosłych, cenionego europejskiego producenta o nastepujących 
parametrach:
- prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z automatycznym doborem 
siły kompresji do oporu klatki piersiowej
- stabilizacja pacjenta za pomocą pasów pajęczynowych z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała 
bez konieczności stabilizacji głowy osoby poszkodowanej
- wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (2 szt.)
przy zachowaniu pozostałych parametrów Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 7  -  dot. terminu realizacji
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 22.12.2017 r. od daty
zawarcia umowy.
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Z poważaniem
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