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Białystok, dnia 10 listopada 2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na 
dostawę urządzenia do automatycznej 

kompresji klatki piersiowej
EOP.332.30.21

DOTYCZY: postępowania na dostawę urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 4
Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony i naliczy 5 pkt. w sytuacji zaoferowania urządzenia do 
automatycznej kompresji klatki piersiowej, które nie posiada ograniczenia w postaci wieku pacjenta 
(dorosły, dziecko -  bardzo ogólny opis), a parametrem granicznym jest minimalna wysokość klatki 
piersiowej pacjenta? Proponowane rozwiązanie dostosowuje na życzenie (funkcje programowalne) lub 
automatycznie głębokość uciśnięć na podstawie parametrów fizycznych pacjenta tj. wysokość i sztywność 
klatki piersiowej. Urządzenie pracuje w zakresie opisanym przez aktualne wytyczne ERC i AHA. 
Wyposażone jest także w system alarmowy infonnujący użytkownika, że pacjent, na którym chcemy 
zastosować urządzenie do mechanicznej automatycznej kompresji klatki piersiowej jest za mały tzn. 
wysokość klatki piersiowej jest poniżej 17 cm. Dla takiej wysokości klatki piersiowej urządzenie może 
skorygować automatycznie (opcja programowalna) głębokość kompresji nawet do 4 cm bez wpływu na 
jakość wykonywanych uciśnięć. W tym miejscu należy wskazać, że żadne regulacje i wytyczne nie mówią 
wprost o bezpiecznym, przebadanym stosowaniu urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej na 
dzieciach -  nigdzie nie jest wskazany wiek pacjenta.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna.

Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że waga gotowego zestawu jest rozumiana jako zestaw gotowy do pracy i nie 
obejmuje akcesoriów dodatkowych plecaka, zasilaczy, przewodów, dodatkowych akumulatorów. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że waga gotowego zestawu jest rozumiana jako zestaw gotowy do pracy.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem oryginalnych akcesoriów zasilających, które 
figurują w instrukcji użytkowania oraz są wyszczególnione w deklaracji zgodności urządzenia jako 
dopuszczone do stosowania z danym urządzeniem przez producenta oferowanego produktu tj. zasilacz 
230V wraz z przewodami; przewód 12V do bezpośredniego łączenia urządzenia z instalacją elektryczną 
ambulansu.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 7
Prosimy o potwierdzenie, że spełnienie zapisów aktualnej normy zharmonizowanej EN-PN 1789 ma być 
zawarte w deklaracji zgodności urządzenia lub deklaracji zgodności z normą.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej posiadało dokument 
potwierdzający zgodność z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną.

Pytanie 8
Zał. Nr 1 do SWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Urządzenie do automatycznej kompresji 
klatki piersiowej -  1 szt, parametry wymagane.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki 
piersiowej łączące punktowe działanie tłoka z wielokierunkowym uciskiem klatki piersiowej uzyskiwanym 
za pomocą pasów i podstawy podpierającej plecy pacjenta -  deski -  w ramach systemu tłokowo- 
pasowego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje o zmianie terminu składania 
i otwarcia ofert:

- termin składania ofert -  17.11.2021r. g. 09.00

- termin otwarcia ofert -  17.11.2021 r. g. 10.00

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: przetargi@wspr.bialystok.pl
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