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BIESZCZADZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE SPZOZ w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 21 tel. 13 46 284 60  fax. 13 46 16 210
zam.pub@bieszczadzkiepogotowie.pl

KRS 0000734572, NIP 687-19-66-217, REGON 380372046

Rachunek bankowy PBS o/Sanok nr 06 8642 1184 2018 0056 2814 000
www.bieszczadzkiepogotowie.pl

BPR SPZOZ/ZP/14/2019                                                  Sanok, dnia  23 maj 2019r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: przetarg nieograniczony nr  BPR/PN/03/2019 
na zakup wraz z dostawą  2 szt. defibrylatorów dla Bieszczadzkiego Pogotowia 

Ratunkowego SPZOZ w Sanoku  
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator marki ZOLL 
o poniższych parametrach użytkowych? 
 

PARAMETRY OGÓLNE 

1. Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze 8 kg z kpl 
akumulatorów 

2. Aparat odporny na kurz i zalanie wodą -  klasa IP55 

ZASILANIE 

3. Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po 
wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu 

4. Czas pracy na akumulatorze 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z 
maksymalną energią 

DEFIBRYLACJA 

5. Defibrylacja dwufazowa 
 w trybie AED 

 w trybie ręcznym, regulacja energii w  zakresie 2-200J , dostępne 20 poziomów energii zewn., funkcja kar-
diowersji elektrycznej 

6. Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją 
defibrylacji / regulacji poziomu energii /  monitorowania i wydruku 

MONITOROWANIE I REJESTRACJA 

7. Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego 
menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy 

energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu 

8. Ekran kolorowy LCD o przekątnej 6,5'' , Możliwość wyświetlenia 4 krzywych 
dynamicznych jednocześnie 

9. Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej 
wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych 

10. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm, szybkość wydruku 
programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. 
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11. Pamięć wewnętrzna 500 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury 
terapeutyczne). 

EKG/ RESPIRACJA 

12. Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji 
przez telefon komórkowy lub modem 

13. Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min 

14. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV 

STYMULACJA ZEWNĘTRZNA 

15. Tryb asynchroniczny i „na żądanie” 

16. Częstość stymulacji w zakresie 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-
140 mA 

PULSOKSYMETRIA 

17. Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik 
klips palcowy 

NIBP 

18. Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru 
ciśnienia średniego 15-220 mmHg 

19. Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R 
elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów 

MONITOROWANIE RKO 

20. Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i 
optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna 

wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, 
zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana 

funkcja aparatu 

21. Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) 
i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji 

Krążeniowo-Oddechowej ERC 

22. Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną 
częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC 

23. Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w 
trakcie uciskania klatki piersiowej 

KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH 

24. Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-
odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do podmiotów szpitalnych m.in. w 

Sanoku i Krośnie. W kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z 
dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej. 

WYPOSAŻENIE 

25. Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. 

26. Kabel do stymulacji 

27. Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt. dla dorosłych i dzieci, 
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28. Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych 8 kpl. i dla dzieci 4 kpl.. 

29. Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla 
dorosłych 1 szt. 

30.  

31. Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie  z funkcją 
ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu 

POZOSTAŁE 

32. Okres gwarancji min. 24 miesiące 

33. Odporność aparatu na upadek z wysokości 2m potwierdzone w materiałach firmowych 
producenta 

34. Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie 
Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  równocześnie informując iż 
dopuszcza  urządzenia równoważne tj. o minimalnych parametrach opisanych w SIWZ 
lub sprzęt z parametrami lepszymi.  
 

Pytanie 2. 
 
Czy Zamawiający dopuści do postepowania urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe, 
rok produkcji 2018? 
terenie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 3. 
 
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylatory, cenionego europejskiego 
producenta o nastepujących parametrach: 
- Ładowanie akumulatorów bezpośrednio w defibrylatorze każdorazowo po wpięciu w uchwyt 
karetkowy; 
- Czas pracy urządzenia na trzech akumulatorach – do 600 minut monitorowania lub  200 
defibrylacji x 200J; 
- Autotest każdorazowo po włączeniu urządzenia; 
- Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 200 J, zgodna z wytycznymi ERC 
2015; 
- Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w 
obudowie urządzenia. Automatyczny wydruk po każdorazowej defibrylacji; 
- Częstość stymulacji 30-150 impulsów/minutę; 
- Regulacja prądu stymulacji 0-150 mA; 
- Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 2cm/Mv, 4 poziomy wzmocnienia; 
- Pamięć w postaci karty CF do zapisu wszystkich rejestrowanych danych; 
- Transmisja danych przez modem 3G do Sanoka, Krośna i Rzeszowa, bez konieczności 
budowania stacji odbiorczych lub korzystania już istniejących. Transmisja danych jest 
wysyłana w formie cyfrowej na zdefiniowane adresy e-mail. 
- Zestaw materiałów zużywalnych tj.: 
- 4 opakowania Elektrod CorPatch dla dzieci 
- 8 opakowania Elektrod CorPatch dla dorosłych 
 -100 rolek papieru do defibrylatora 
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Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  równocześnie informując iż 
dopuszcza  urządzenia równoważne tj. o minimalnych parametrach opisanych w SIWZ 
lub sprzęt z parametrami lepszymi.  
 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający będzie wymagał ustawienia dokładnych granic alarmów wszystkich 
mierzonych parametrów? Takie rozwiazanie gwarantuje pełny i skuteczny monitoring oraz 
szybką reakcję w momencie spadku lub gwałtownego wzrostu monitorowanych parametrów. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 5. 
 
Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia do 40 dni? 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie 6. 
 
Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 2 . 

Zwracamy  się do Zamawiającego o zmianę zapisu na : „Zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, przy czym zwłoka 

nie może trwać dłużej niż 10 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie 7. 
 
Dotyczy: zapisów umowy § 3 ust. 3 . 

Zwracamy  się do Zamawiającego o zmianę zapisu na :”Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu 

w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki , licząc od następnego dnia po 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad,  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

INFORMACJA DODATKOWA 

Ilości  materiałów zużywalnych  zostały podane dla  2 szt. defibrylatorów. 

UWAGA!!! 

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

Z poważaniem 


