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do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: przetarg nieograniczony nr  BPR/PN/02/2019 
na zakup wraz z dostawą  urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla 

Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku  
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1: 
 (pkt. 4) 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze 
rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
pacjenta, które nie posiada funkcji ładowania go w plecaku lub torbie, pracuje bowiem z 
użyciem akumulatorów ładowanych w zewnętrznej ładowarce. Akumulatory standardowo 
wyposażone są we wskaźniki poziomu naładowania widoczne i obsługiwane (informację o 
stanie naładowania akumulatora można wywołać w dowolnym momencie samodzielnie) bez 
wyjmowania urządzenia i akumulatorów z torby. 
Jednocześnie informujemy, że w celu naładowania akumulatorów nie jest konieczne 
wyjmowanie aparatu   z torby, a jedynie korzystanie z dwumiejscowej zewnętrznej ładowarki 
do akumulatorów. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 
 
Pytanie 2: 
 (pkt. 6) 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze 
rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
pacjenta, które z racji konstrukcji i zasady działania prowadzi do uruchomienia biernego 
odpływu żylnego, będącego celem relaksacji klatki piersiowej pacjenta, bez koniczności 
stosowania ssawki? 
Oferowany przez nas aparat uruchamia mechanizm współpracy klatki piersiowej pacjenta z 
urządzeniem  do kompresji podczas resuscytacji dzięki jednoczesnemu zastosowaniu tłoka i 
pasów. Klatka piersiowa wraca samoistnie do pozycji „0” co uruchamia proces relaksacji, 
wzmaga bierny przepływ żylny i minimalizuje zagrożenie dodatkowych uszkodzeń, które mogą 
powstać w procesie resuscytacji z użyciem mechanicznej kompresji. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 
 
Pytanie 3: 
(pkt. 7) 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze 
rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
pacjenta, które może pracować zasilane  ze ściany karetki DC mni. 12V – 48V oraz z gniazda 
sieci AC min. 100 – 240V? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 
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Pytanie 4: 
(pkt. 10) 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze 
rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
pacjenta, bez możliwości doładowywania akumulatora w urządzeniu podczas jego pracy 
(wykonywania RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230V AC lub 12V DC)? 
Oferowany przez nas aparat pozwala na płynną zmianę źródła zasilania (np. z akumulatora na 
zasilanie  AC lub DC) bez przerywania pracy aparatu, także w przypadku konieczności 
wymiany akumulatora lub jego braku w obwodzie elektrycznym, czego nie uzyskamy 
posługując się ładowarką wbudowaną w aparat.  Dostęp   do zewnętrznego źródła zasilania 
(AC) pozwala też na doładowanie/ładowanie akumulatora w zewnętrznej ładowarce. 
Standardowe wyposażenie aparatu to 2 akumulatory o czasie ciągłej pracy min. 45 min. każdy   
(w sumie min. 90 minut), co skutecznie zabezpiecza długotrwałą, niezależną od zewnętrznych 
źródeł zasilania pracę w terenie. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 

 
Pytanie 5: 
(pkt. 11) 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze 
rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
pacjenta, wyposażone w zewnętrzną ładowarkę do akumulatorów zamiast wbudowanej 
ładowarki wewnętrznej? Praca aparatu przez min. 90 minut przy zasilaniu akumulatorowym 
(każdy kolejny akumulator to dodatkowe min. 45 minut pracy) oraz możliwość zasilania go z 
zewnętrznych źródeł energii, bez przerw w pracy, stanowią optymalne zabezpieczenie ciągłości 
procesu resuscytacji pacjenta 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 
 
Pytanie 6: 
(pkt. 15) 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze 
rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
pacjenta, wyposażone w gniazdo transferu danych serwisowych bez bezprzewodowej 
transmisji danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu 
w czasie do komputera? 
Przebieg i efektywność prowadzonej resuscytacji zawsze są monitorowane przez dodatkowe, 
niezbędne   na pokładzie ambulansu aparaty, jak defibrylator/monitor funkcji życiowych, 
wyposażone w funkcje oceny jakości kompresji pod względem jej częstości, głębokości 
uciśnięć i relaksacji klatki piersiowej pacjenta. 
Uprzejmie prosimy o udzielenie nam odpowiedzi dopuszczających do zaoferowania aparatu 
wysokiej klasy, nowoczesnego, przeznaczonego do pracy we wszystkich warunkach każdego 
transportu pacjenta ( w tym  w pionowej pozycji klatki piersiowej), którego lekka i 
ergonomiczna konstrukcja stwarza komfortowe warunki pracy ratownikom. Aparaty te pracują 
z sukcesem w jednostkach ratownictwa górskiego, lotniczego   i wojskowego także na Państwa 
terenie. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 

Z poważaniem 


