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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do automatycznej kompresji
klatki piersiowej  dla   SPZOZ Sanok,  nr postępowania SPZOZ/PN/18/2018

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

Pytanie nr  1 
Czy  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  urządzenie  do  kompresji  klatki
piersiowej, które prowadzi mechaniczne uciśnięcia klatki piersiowej za pomocą mechanicznego
tłoka z wielorazową nakładką, mającą żywotność do 1000 resuscytacji w 3 trybach pracy: 15:2,
30:2  oraz  w  trybie  ciągłym?  Takie  rozwiązanie  gwarantuje  skuteczną  kompresję  bez
ponoszenia dodatkowych kosztów eksploatacji wśród szerokiej wiekowo grupy osób mogących
zostać poddanym terapii. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie nr  2
Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość precyzyjnego ustawienia tłoka
w prawidłowym miejscu uciskania mostka, bez konieczności przesuwania pacjenta lub jego 
dokładnego ułożenia na desce.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie nr  3
Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie bez przerywania pracy, umożliwiało dostęp do obu
stron klatki piersiowej pacjenta, np. w celu wykonania drenażu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie nr  4
Czy  przez  głębokość  kompresji:  w  zakresie  4  -   6  cm,  Zamawiający  rozumie  możliwość
regulacji głębokości uciśnięć wykonywanych przez urządzenie?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji
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Pytanie nr  5
Czy  Zamawiający  dopuści  na  zasadzie  równoważności  urządzenie  do  kompresji  klatki
piersiowej,  które w ramach wyposażenia posiada:  2 wielorazowe nakładki  na tłok/elementy
bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu o żywotności do 1000 resuscytacji każda
oraz  system  pasów  stabilizujących  pacjenta,  które  z  racji  konstrukcji  nie  wymagają
zastosowania dodatkowej podkładki stabilizującej pod głowę, a ręce przymocowane są wzdłuż
osi ciała osoby poszkodowanej?
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Pytanie nr  6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą w wydłużenie terminu realizacji  zamówienia do
09.07.2018 od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy 
Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji

Z poważaniem
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