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Białystok, dnia 9 listopada 2021 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na 
dostawę urządzenia do automatycznej 

kompresji klatki piersiowej
EOP.332.30.2l

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 1
dotyczy punktu „ Możliwość zapisywania w pamięci przebieg pracy urządzenia i raport zdarzeń przesyłany 
drogą radiową”
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru po przez zaproponowanie urządzenia 
pozowała na informowania o jakości prowadzonej resuscytacji za pomocą sygnałów alarmowych oraz 
świetlnych generowanych przez urządzenie, przy jednoczesnej możliwości archiwizacji powyższych 
danych za pomocą karty SD.
Zaproponowane przez nas rozwiązanie pozwoli użytkownikowi na bieżącą analizę jakości uciśnięć klatki 
piecowej i tym samym modyfikacje działań ratunkowych, a nie tylko jej analizę po zakończonej 
resuscytacji co sprawdza się do działań debrefing’u.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2
dotyczy punktu „ Możliwość kompresji klatki piersiowej dzieci „
Czy Zamawiający opisując powyższy parametr zamawiający rozumie jako wskazanie do użycia na 
dzieciach? Brak jednoznacznego wskazania przez producenta nie pozwala z punktu widzenia litery prawa 
na używanie urządzeń po za wskazaniami określonymi przez producenta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie rozumie treści powyższego pytania. W związku z tym, podtrzymuje treść SWZ.

Pytanie 3
dotyczy ogólnych warunków zamówienia
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 31 grudnia 2021 r. Sytuacja związana z 
pandemią COVID-19 na świecie spowodowała przerwanie łańcuchów dostaw materiałów do produkcji 
wielu komponentów, w tym elementów urządzeń medycznych. W związku z tym zarówno produkcja jak i 
transport w wielu produktów jest opóźniony.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wydłuży czasu dostawy z uwagi, iż zamówienie może zostać dofinansowane w ramach 
projektu realizowanego przy udziale środków z dotacji celowej z Budżetu Województwa i jest 
zobowiązany rozliczyć uzyskaną dotację w terminie.
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UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email: przetargi@vvspr.bialvstok.pl
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