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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na 

dostawę papierów do aparatów EKG i 

defibrylatorów, materiałów jednorazowego użytku, 

elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów 

 

 

EOP.332.18.20 

 

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papierów do 

aparatów EKG i defibrylatorów, materiałów jednorazowego użytku, elektrod wielofunkcyjnych do 

defibrylatorów 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                  

(Dz.U.2019.1843 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:   

 

Pytanie 1 

dotyczy: Części 1  

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane w części 1 elektrody były w pełni przetestowane do użycia 

z defibrylatorami LIFEPAK, zgodne z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Producent 

defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub nieskuteczność terapii 

wynikające z użycia elektrod niewymienionych w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

dotyczy:  Części 6  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w części 6 papieru oryginalnego do LIFEPAK o wymiarach 106 

mm x 22 m, rozdzielając jednocześnie ilość papieru do LIFEPAK i Corpulse lub zgodzi się na wydzielenie 

papieru do LIFEPAK do osobnej części?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni przetestowany do użycia z 

defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie 

nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek 

defibrylatorów LIFEPAK.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 4 

dotyczy: Części 2 pozycja 1-2  

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska i zamiast wymaganego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia: „ …. wyposażony w haczyki do fiksowania maseczki do podawania tlenu….” nie powinno być:        

„…. wyposażony w haczyki do fiksowania drenu  do podawania tlenu….”.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5 

dotyczy: Części 2 pozycja 1-2 

Prosimy o wyjaśnienie czy  Zamawiający wymaga aby kołnierze przed użyciem były całkowicie płaskie i 

posiadały automatycznie podnoszący się podczas zakładania podbródek.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ  

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający pisząc igła doszpikowa dla dorosłych automatyczne wkłucie doszpikowe miał na myśli igłę 

do systemu EZIO na wiertarce? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 7 

dotyczy: Części 2 pozycja 1-2 

Czy Zamawiający dopuści kołnierze nie posiadające na ściankach piktogramów z instrukcja obsługi?? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia terminu składania ofert. 

 

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: 

przetargi@wspr.bialystok.pl 
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