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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/31/2013 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb   SPZOZ Sanok.

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia.

* Pytanie nr 1 – dot. za  d. nr  1 – zakup defibrylatora z kardiowersją  

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie energii defibrylacji 
w trybie AED od 500 do 360 J?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w zintegrowane 
łyżki wielorazowe dla dzieci i dorosłych oraz elektrody jednorazowe dla dorosłych?

            Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

3. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  defibrylator,  który  przeprowadza 
automatyczny test przy każdym uruchomieniu urządzenia oraz zgodnie z ustawieniami 
fabrycznymi  raz na dobę, lecz bez możliwości zaprogramowania tych testów przez 
Użytkownika? Użytkownik ma możliwość wykonania dodatkowo testu manualnie.

            Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

4. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  defibrylator  o  zakresie  pomiaru  akcji 
serca od 30 do 300 uderzeń/minutę?

            Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator bez możliwości 
pomiaru respiracji? Do tego typu zabiegów służą inne wyspecjalizowane urządzenia, 
typu kardiomonitory. Podstawowym zadanie defibrylatora jest bezpośrednie ratowanie 
życia.  Toteż wymaganie parametru pomiaru respiracji nie znajduje uzasadnienie od 
strony praktycznej i stanowi jedynie sztuczną blokadę parametrów innych czołowych 
producentów.

            Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   
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6. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  defibrylator,  którego  masa  wraz  z 
oprzyrządowaniem nie przekracza 8,85 kg?

            Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  2 – dot  . zadania nr 3 – zakup ssaka elektrycznego  
1. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  ssak  elektryczny,  którego  wydajność 

robocza mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 0-90 l/min ? 
Nadmieniamy,  iż  nasz  ssak  posiada  możliwość  precyzyjnego  doboru  wydajności 
ssania co pozwala na dostosowania siły ssania do potrzeb personelu medycznego w 
tym  także  na  poziomie   60  l/min.  Zapis  ten  nie  znajduje  uzasadnienia  od  strony 
praktycznej i ma na celu jedynie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych 
czołowych producentów sprzętu medycznego.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy 
ciągłej na sali operacyjnej, którego waga nie przekracza 24,50 kg, z podstawą jezdną 
umieszczoną  na  czterech  kółkach  umożliwiającą  płynne  i  szybkie  przemieszczanie 
ssaka? Ze względu na w pełni  mobilną  podstawę jezdną,  waga w/w ssaka nie  ma 
znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa z żaden sposób na funkcjonalność 
urządzenia.  Proponowane rozwiązanie  zapewnia komfort  pracy przy długotrwałych 
zabiegach, dwa kółka podstawy jezdnej wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą 
przypadkowe,  niekontrolowane  przesunięcie  ssaka  a  podstawa  jezdna  cechuje  się 
wysoką funkcjonalnością i mobilnością. 

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.    

* Pytanie nr  3 – dot  . zadania nr 3 –  ssak elektryczny – pkt. 1  
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający 2 butle o pojemności 3 litrów?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  4 – dot  . zadania nr 3 –  ssak elektryczny – pkt. 3  
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalny przepływ 80l/min?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  5 – dot  . zadania nr 3 –  ssak elektryczny – pkt. 3  
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalny przepływ 35l/min?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  6 – dot  . zadania nr 3 –  ssak elektryczny – pkt. 4  
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalne podciśnienie 90kPa?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  7 – dot  . zadania nr 3 –  ssak elektryczny – pkt. 4  
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający maksymalne podciśnienie 96kPa?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  8 – dot. zadania nr 3 –  ssak elektryczny – pkt. 
Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający głośność do 65dB?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  9 – dot  . zadania nr 1   
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o wadze 7,1 kg?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr  10 – dot  . zadania nr  1  
Czy Zamawiający dopuści  nowoczesny defibrylator  renomowanego producenta  z  ekranem 
LCD o przekątnej  5,8  cala  z  możliwością  wyświetlania  dwóch krzywych  dynamicznych? 
Podana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 11  – dot  . zadania nr  1  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z zakresem 
energii  defibrylacji  od 2 do 360J energii  dwufazowej? Podana różnica nie  ma znaczenia 
terapeutycznego.  
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 12  – dot  . zadania nr 1   
Czy  Zamawiający  dopuści  nowoczesny  defibrylator  renomowanego  producenta  z  energią 
defibrylacji  dwufazowej w trybie AED od 150 do 360JJ. Podana różnica nie ma znaczenia 
terapeutycznego.  
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.            
                                                                                            
* Pytanie nr 13  – dot  . zadania nr  1  
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta, który posiada 
łyżki twarde z których można ustawić tylko ładowanie i wyładowanie? Pozostałe funkcje są 
dostępne z panelu głównego.  
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 14  – dot. zadania nr  1
Czy  Zamawiający  dopuści  nowoczesny  defibrylator  renomowanego  producenta  z 
możliwością wydruku w czasie rzeczywistym 2 krzywych dynamicznych?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 15  – dot. zadania nr  1
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta, którego czas 
ładowania akumulatora od 0 do 100% wynosi maksymalnie 4 godziny? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 16  – dot. zadania nr  1
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta z zakresem 
monitorowania  rytmu  serca  od  20  do  300  B/min?   Podana  różnica  nie  ma  znaczenia 
diagnostycznego.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  17 – dot. zadania nr  1
Czy  Zamawiający  dopuści  nowoczesny  defibrylator  renomowanego  producenta  bez 
możliwości pomiaru respiracji? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 18  – dot. zadania nr  1
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta, którego masa 
wraz z łyżkami defibrylacyjnymi wynosi 6,46 kg? 
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

SPZOZ/SAN/ZP/150/2013 Strona 3 z 8



* Pytanie nr 19  – dot. zadania nr  1
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  w  trybie  AED  defibrylator  był  wyposażony  w  algorytm 
wykrywający artefakty ruchowe, chroniąc w ten sposób pacjenta przed błędna interpretacją 
rytmu EKG? Jest to rozwiązanie standardowe w defibrylatorze z trybem AED.  
Odpowiedź:   Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.  

* Pytanie nr 20  
Czy Zamawiający wymaga aby codzienny autotest był wykonywany również z trybu pracy 
akumulatorowej bez dostępu do zasilania 230V?
Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

* Pytanie nr 21  – dot. zadania nr  1,  Lp. 2:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 
6,5 cala i rozdzielczości 640x480 pixeli?
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 22  – dot. zadania nr  1,  Lp. 6:
Czy  Zamawiający  dopuści  nowoczesny  niskoenergetyczny  defibrylator  dwufazowy 
wykorzystujący  rektalinearną  (prostokątną)  dwufazową  falę  defibrylacyjną  ZOLL  RLB, 
z zakresem wyboru energii od 1 do  200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej 
Rady  Resuscytacji  i  Amerykańskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego  dotyczące  zakresu 
energii defibrylacji dwufazowej ?
Opatentowana  w  2000  roku  fala  dwufazowa  ZOLL  Rectilinear  Biphasic  (RLB) 
charakteryzuje się potwierdzoną w badaniach klinicznych wysoką skutecznością defibrylacji i 
kardiowersji,  co  zostało  potwierdzone  w  Wytycznych  2005/  2010  Amerykańskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego i  Europejskiej  Rady Resuscytacji,  cyt:  „Brakuje dowodów 
naukowych na  potwierdzenie  tezy,  że  jeden  rodzaj  dwufazowej  fali  czy defibrylatora  jest 
skuteczniejszy  niż  inny.  ...  Energia  pierwszego  wyładowania  impulsu  dwufazowego  nie 
powinna być niższa niż 120 J dla fali RLB i 150 J dla fali BTE. Optymalnie pierwsza wartość 
energii impulsu dwufazowego powinna wynosić co najmniej 150 J dla wszystkich rodzajów 
fal” („Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej” Europejska Rada Resuscytacji/  
Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 2005, str. 36). 
Niskoenergetyczna  defibrylacja  dwufazowa  została  w  pełni  zaakceptowana  w 
opublikowanych w listopadzie  2010 r.  Międzynarodowych Wytycznych 2010 Resuscytacji 
Krążeniowo-Oddechowej.  Zalecenia  zawarte  w w/w  Wytycznych  odwołują  się  do 
Wytycznych  2005  określających  protokół  defibrylacji  dwufazowej  w sposób  następujący, 
cyt.: 
„Gdy potwierdzone zostanie VF/VT naładuj defibrylator i wykonaj jedno wyładowanie (150-
200J  dla  defibrylatorów  dwufazowych  lub  360  J  dla  jednofazowych).  ....  Jeśli  natomiast  
utrzymuje  się  VF/VT  wykonaj  drugie  wyładowanie  (150-360J  dla  defibrylatorów 
dwufazowych lub 360 J dla jednofazowych) ...Gdy utrzymuje się VF/VT podaj adrenalinę i  
natychmiast po tym wykonaj trzecie wyładowanie (150-360J dla defibrylatorów dwufazowych 
lub 360 J dla jednofazowych) i powróć do BLS...”, (Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-
Oddechowej, Europejska Rada Resuscytacji/ Polska Rada Resuscytacji, Wydanie I, Kraków 
2005, str. 51).
Tak więc Wytyczne nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J, podają  
natomiast dopuszczalny zakres energii defibrylacji mieszczący się w przedziale od 150 do 360 
J.  Najnowszewytyczne  2010  podtrzymują  sformułowania  zawarte  w  Wytycznych  2005 nie  
wprowadzając zmian w     zakresie zalecanych poziomów energii defibrylacji dwufazowej.  
Dwufazowe niskoenergetyczne  impulsy defibrylacyjne  o energii  do 200 J stosuje  obecnie 
większość  producentów,  w tym  czołowe  firmy  takie  jak  Philips,  Schiller,  ZOLL a  także 
Corpuls,  Cardio  Aid,  Reanibex.  Wymóg  specyfikacji  w  obecnej  postaci  promuje  starszą 
technologię  dwufazową  i  w  sposób  nieuzasadniony  uniemożliwia  zaoferowanie  urządzeń 
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najnowocześniejszych,  o  potwierdzonej  klinicznie  skuteczności,  zgodnych  z  najnowszymi 
wytycznymi  i  posiadających  wszelkie  dopuszczenia  do  stosowania  w  działaniach 
medycznych,  co  stanowi  w  świetle  ustawy  Zamówienia  Publiczne  czyn  nieuczciwej 
konkurencji.
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 23  – dot. zadania nr  1,  Lp. 7:
Czy  Zamawiający  dopuści  nieskoenergetyczny  defibrylator  dwufazowy  marki  ZOLL  z 
czasem ładowania do pierwszego zalecanego poziomu energii defibrylacji do 5 sekund, przy 
czym czas ładowania do energii maksymalnej 200 J nie przekracza 7 sekund?
Różnica  czasu  ładowania  nie  ma  żadnego  znaczenia  klinicznego,  tym  bardziej,  że  w 
proponowanym  defibrylatorze  marki  ZOLL  czas  ładowania  do  zalecanego  pierwszego 
zalecanego  przez  producenta  oraz  wskazanego  w  Wytycznych  2010  dla  fali  dwufazowej 
ZOLL  RLB  poziomu  energii  defibrylacji  120  J  wynosi  max.  5  sekund,  zaś  do  energii 
maksymalnej 7 sekund.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 24  – dot. zadania nr    1,  Lp. 10  
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z energią defibrylacji w trybie AED w zakresie 50 do 
200J?
Nieskoenergetyczne defibrylatory dwufazowe wykorzystujące impuls ZOLL RLB zapewniają 
skuteczną defibrylację przy obniżonych poziomach energii.
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.  

* Pytanie nr 25  – dot. zadania nr  1,  Lp. 11:
Czy  Zamawiający  dopuści  defibrylator  z  programowaniem  przez  użytkownika  wartości 
energii dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią do 200 J ?
Niskoenergetyczne defibrylatory dwufazowe wykorzystujące impuls ZOLL RLB zapewniają 
skuteczną defibrylację przy obniżonych poziomach energii.
Odpowiedź:   Zamawiający   nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 26  – dot. zadania nr  1,    Lp. 13:  
Czy  Zamawiający  dopuści  defibrylator  umożliwiający  bezpieczne  rozładowanie  energii 
poprzez zmianę poziomu energii  za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych  oraz 
płycie czołowej aparatu ?
Rozładowanie  energii  za  pomocą  wydzielonego  na  defibrylatorze  przycisku  implikuje 
działania niezgodne z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa obsługi 
defibrylatorów,  które  nie  dopuszczają  manipulacji  łyżkami  defibrylacyjnymi  w  trakcie 
obsługi aparatu (szczególnie po naładowaniu kondensatora). Bezpieczne rozładowanie energii 
za  pomocą  elementów  sterujących  na  łyżkach  umożliwia  pełną  obsługę  defibrylatora  w 
trakcie  interwencji  bez  konieczności  zabronionego  w  wytycznych  odkładania  łyżek  lub 
zapięcia łyżek w gniazdach aparatu.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 27  – dot. zadania nr  1, Ad Lp. 19:
Czy Zamawiający  dopuści  defibrylator  wyposażony w funkcję  stymulacji  przezskórnej  w 
technologii  ZOLL  NTP  z  regulacją  natężenia  prądu  stymulacji  w  zakresie  0-140  mA  ?
Skuteczność stymulacji zewnętrznej jest uwarunkowana nie tylko wartością prądu stymulacji 
lecz  także  parametrami  impulsu  stymulującego (kształt  i  szerokość impulsu).  Technologie 
wykorzystujące  impuls  prostokątny  o  szerokości  40  ms  (m.in.  oferowana  w  naszych 
defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą 
skutecznością  stymulacji  (niższe  amplitudy  prądu  zapewniające  skuteczną  stymulację) 
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w porównaniu  z  innymi  technologiami  wykorzystującymi  m.in.  impulsy  trapezoidalne 
o szerokości  5 lub 20 ms.  Zapewnienie  skutecznej  stymulacji  niższym prądem ma istotne 
znaczenie dla pacjenta, redukuje bowiem niekorzystne efekty uboczne stymulacji zewnętrznej 
(oparzenia skóry, stymulację mięśni). Ponadto większa rozdzielczość regulacji (2 mA) daje 
możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 28  – dot. zadania nr  1,  Lp. 23:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z możliwością wydruku 2 krzywych w 
czasie rzeczywistym?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 29  – dot. zadania nr  1,  Lp. 29, 30:
Czy  Zamawiający  dopuści  defibrylator  umożliwiający  240  minut  monitorowania  lub  100 
defibrylacji  z  maksymalną  energią  przy  zasilaniu  akumulatorowym,  wyposażony 
w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy którego czas ładowania do pełnej pojemności 
nie przekracza 4 godzin ?
W  warunkach  szpitalnych  defibrylator  jest  stale  podłączony  do  sieci  zasilającej,  co  w 
rzeczywistości zapewnia doładowanie akumulatora (po interwencji) do pełnej pojemności w 
czasie znacznie krótszym od wymaganego w SIWZ. Ponadto różnica w czasie ładowania nie 
ma  żadnego  znaczenia  klinicznego,  tym  bardziej,  że  proponowane  rozwiązanie  zapewnia 
znacząco  dłuższy  czas  monitorowania  przy  zasilaniu  akumulatorowym,  wobec  czego 
ewentualność całkowitego rozładowania akumulatora jest ograniczona do minimum.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 30  – dot. zadania nr  1,  Lp. 33:
Czy Zamawiający dopuści  defibrylator  z manualną  i automatyczną  regulacją  wzmocnienia 
sygnału EKG na 5 poziomach w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV ?
Jest  to  zakres  typowy  dla  większości  defibrylatorów  i  wystarczający  dla  poprawnego 
wyświetlenia  zapisu  EKG przy  wielkości  ekranu  stosowanej  w  defibrylatorach.  Wartości 
wzmocnienia spoza tego zakresu w praktyce nie są wykorzystywane.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 31  – dot. zadania nr  1,  Lp. 34:
Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator bez możliwości pomiaru respiracji?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 32  – dot. zadania nr , Lp. 35:
Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie z akumulatorem i łyżkami 6,9 kg ?
Niewielka różnica wagi aparatu nie ma żadnego znaczenia użytkowego ani klinicznego.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr 33  – dot. zadania nr  1
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  zaoferowania  defibrylatora  z  funkcją 
monitorowania częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej?

Najnowsze  Wytyczne  2010  Resuscytacji  Krążeniowo-Oddechowej  podkreślają  znaczenie 
prawidłowego prowadzenia uciśnięć klatki  piersiowej w przypadkach nagłego zatrzymania 
krążenia, cyt:  „Kluczową interwencją, na którą Wytyczne kładą nacisk, jest wysoka jakość 
wykonywania  uciśnięć  klatki  piersiowejCelem  powinno  być  osiągnięcie  głębokości 
przynajmniej 5 cm i częstości przynajmniej 100 uciśnięć na minutę. ….Podczas resuscytacji 
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krążeniowo-oddechowej  (RKO)  zachęca  się  do  stosowania  urządzeń  pozwalających  na 
uzyskanie natychmiastowej  informacji  zwrotnej dla ratowników. Dane gromadzone w tych 
urządzeniach  mogą  być  użyte  w  celu  monitorowania  i  poprawy  jakości  wykonywania 
RKO  ..”;  Podsumowanie  głównych  zmian  w  Wytycznych  Resuscytacji,  Wytyczne  ERC; 
Polska  Rada  Resuscytacji,  www.prc.krakow.pl.  Nowoczesne  defibrylatory  wiodących 
producentów są wyposażone we wskazaną w Wytycznych 2010 ERC funkcję monitorowania 
i wspomagania resuscytacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

* Pytanie nr 34  – dot. zadania nr 2 – warunki gwarancji, zal 6, pkt. 2,8
Prosimy  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  wymogu  świadczenia  usług  serwisowych  w 
siedzibie Kupującego. Prosimy o dopuszczenie świadczenia usług serwisowych w siedzibie 
Wykonawcy po przesłaniu asortymentu do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr  35 – dot. zad.  nr   1    –  Defibrylator z kardiowersją oraz stymulacją zew. serca  
pkt. 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający kolorowy ekran 
LCD  typu TFT o przekątnej 6,5”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 6
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający defibrylację 

ręczną w zakresie energii od 1 do 200 J z zalecaną energią defibrylacji dla osoby 
dorosłej 150 J?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 10
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający defibrylację w 

trybie AED  z energią nominalną 150 J w przypadku osób dorosłych oraz 50 J w 
przypadku niemowląt/dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 11
4. Czy  Zamawiający dopuści  do  zaoferowania defibrylator nieposiadający funkcji 

programowania przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 
200 J i większą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 14
5. Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający ustawianie 

wartości energii defibrylacji za pomocą pokrętła na panelu czołowym, natomiast 
funkcja ładowania i wstrząsu realizowana jest za pomocą przycisków umieszczonych 
na łyżkach defibrylacyjnych lub na panelu czołowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 19
6. Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający w  trybie 

stymulacji  zewnętrznej nieinwazyjnej ustawienie natężenia prądu stymulacji w 
zakresie od 10 do 200mA?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pkt. 24
7. Czy  Zamawiający dopuści  do  zaoferowania defibrylator nieposiadający funkcji 

programowania automatycznie wykonywanych testów nie wymagających włączenia 
defibrylatora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

pkt. 28
8. Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez funkcji wyświetlanie 

czasu pracy urządzenia zasilanego akumulatorami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 29 
9. Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania 

175  defibrylacji   z  maksymalną  energią  200  J  z  całkowicie  naładowanego 
akumulatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

pkt. 32
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości 

serca w zakresie od 16 do 300 bpm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

pkt. 34
11. Czy  Zamawiający dopuści  do  zaoferowania defibrylator nieposiadający funkcji 

pomiaru respiracji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

pkt. 37
12.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o masie 7,9 kg obejmującej 
defibrylator z  akumulatorem, rolkę papieru, wielofunkcyjny  kabel defibrylacyjny oraz 
zewnętrzne łyżki defibrylacyjne?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

  Z poważaniem
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