
Świętochłowice, 07.02.2020 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  zakup  i  dostawa  sprzętu  medycznego  na  potrzeby  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w
Świętochłowicach, znak sprawy 4/ZA/20 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1, 
dot. Pakiet 1 – Defibrylator:
dot. Punktu 3 – Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 stopniami energii zewnętrznej? Dostępne
wartości energii w naszym defibrylatorze dla łyżek zewnętrznych to 2-5-7-10-20-30-40-50-60-80-100-
150-200-270-360J a dla elektrod wewnętrznych to 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50J. Łącznie do
dyspozycji użytkownika jest 22 poziomy energii. Powyższe wartości energii są w pełni wystarczające
do wygodnej i komfortowej pracy z defibrylatorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów
defibrylacji. Większa ilość stopni energii nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest wykorzystywana w
praktyce. Powyższe poziomy energii są dobrane tak by umożliwiały defibrylację o każdych możliwie
potrzebnych parametrach.

Odp.:Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 2,
dot. Pakiet 1 – Defibrylator:
dot.  Punktu  9  -  Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  defibrylator  z  akumulatorem
umożliwiającym  monitorowanie  pacjenta  przez  270  minut  lub  125  wyładowań  z  energią  360J?
Akumulator zainstalowany w naszym defibrylatorze pozwala na 4,5 godziny ciągłego monitorowania
pacjenta lub wykonanie minimum 200 impulsów o energii 200 J. Czas pełnego ładowania akumulatora
to tylko 2,5 godziny.  Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich
zadań  wewnątrzszpitalnych  oraz  transportowych.  Bardzo  krótki  czas  ładowania  akumulatora  daje
możliwość  szybkiego  przygotowania  urządzenia  do  kolejnych  zadań.  Wymaganie  akumulatora  o
mocniejszych parametrach nie ma uzasadnienia klinicznego, ponieważ nie ma możliwości by wykonać
tak dużą ilość defibrylacji na jednym ładowaniu akumulatora a czas transportu pacjenta bez możliwości
podłączenia  defibrylatora  do  zasilania  z  sieci  lub  stacji  ładującej  w  karetce  nie  trwa  tak  długo.
Oferowany przez nas akumulator jest optymalnym rozwiązaniem dla Państwa potrzeb.  
Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 3, 
dot. Pakiet 1 – Defibrylator:
dot.  Punktu  11  -  Czy  Zamawiający  dopuści  defibrylator  o  wadze  7,2  kg(waga  defibrylatora  z
akumulatorem,  łyżkami  twardymi)?  Waga  defibrylatora  przy  podstawowej  konfiguracji  bez
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akumulatora  i  łyżek  wynosi  jedynie  6,3  kg.  Z  praktycznego  punktu  widzenia  zastosowanie  nieco
cięższego defibrylatora nie ma wpływu na użyteczność urządzenia.

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 4, 
dot. Pakiet 1 – Defibrylator:
dot. Punktu 14 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z metronomem reanimacyjnym bez możliwości
programowania grup pacjentów? Metronom z zaprogramowanymi grupami pacjentów jest oferowana
przez konkretnych producentów i znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większość
konkurentów.  Funkcja  ta  nie  przekłada  się  na  zwiększenie  funkcjonalności  defibrylatora  i  nie  ma
uzasadnienia klinicznego.

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 5,
 dot. Pakiet 1 – Defibrylator:
dot. Punktu 15 - Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością przekazywania danych o stanie
pacjenta  przy pomocy nośnika  danych typu pendrive   bez  możliwości  rozbudowy o  moduł  WiFi?
Oferowany  przez  nas  defibrylator  umożliwia  archiwizacją  danych  na  poziomie  minimum  10000
zapamiętanych zdarzeń oraz zapis trendów wszystkich parametrów na poziomie 72 godzin. Urządzenie
zapamiętuje krzywe EKG monitorowane podczas zdarzenia, stan urządzenia oraz mierzone parametry
takie jak: HR, SPO2, NIBP, przyczyna zdarzenia, energia impulsu, stan filtrów EKG. Generowanie
zdarzenia odbywa się przez dostarczenie impulsu lub alarm parametrów fizjologicznych (przekroczone
limity,  błędy czujników).  Obsługa  zdarzeń  odbywa się  przez  dedykowane  menu  oraz  przycisk  na
defibrylatorze.  Wszystkie  trendy  i  zdarzenia  możemy  eksportować  na  pamięć  typu  pendrive  i
przeglądać  je  na  komputerze.  Trendy możemy przeglądać  bezpośrednio  na  urządzeniu.  Oferowany
przez nas defibrylator spełnia wszelkie wymagania dotyczące archiwizacji danych wykorzystywane w
praktyce.

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 6, 
dot. Pakiet 6 – Kardiomonitor:
dot.  Punktu  1.1  –  Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  o  masie  5  kg?  Waga  oferowanego
kardiomonitora  nieznacznie  odbiega  od tej  którą  wymaga zamawiający.  Jest  to  bardzo niska waga
biorąc  pod uwagę,  że  kardiomonitor  jest  wyposażony w 15 calowy ekran.  Z  praktycznego punktu
widzenia  zastosowanie  nieco  cięższego  kardiomonitora  nie  będzie  miało  wpływu  na  użyteczność
urządzenia.

Odp.: Zgodnie z SWKO
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Pytanie nr 7, 
dot. Pakiet 6 – Kardiomonitor:
dot.  Punktu  1.5  -  Czy  Zamawiający  dopuści  kardiomonitor  z  kolorowym  z  ekranem  LCD  z
podświetleniem  LED,  o  przekątnej  ekranu  10  cali  i  rozdzielczości  1280x800  pikseli?  Wysoka
rozdzielczość  oferowanego  kardiomonitora  umożliwia  wyświetlenie  13  krzywych  dynamicznych
jednocześnie.

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 8, 
dot. Pakiet 6 – Kardiomonitor:
dot. Punktu 5.6 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z interwałęm pomiaru NIBP od 1 do 480
minut? Oferowany przez nas kardiomonitor dokonuje pomiaru w trzech trybach: ręczny, automatyczny
i  ciągły.  Pomiar  automatyczny  jest  regulowany  interwałem  czasu  w  zakresie  1  –  480  minut.
Kardiomonitor prezentuje na ekranie wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Zaawansowane
menu  pozwala  na  wstępne  ustawianie  ciśnienia  pompowania  mankietu.  Oferowany  przez  nas
kardiomonitor spełnia wszelkie wymagania dotyczące pomiaru NIBP wykorzystywane w praktyce.

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 9, 
dot. Pakiet 6 – Kardiomonitor:
dot. Punktu 7.20 – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający trybu prywatnego?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 10, 
dot. Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis pod formularzem ofertowym o treści:
„Na  czas  realizacji  zamówienia  Zamawiający  wymaga  wstawienia  respiratora  tzw.  „demo”  o
analogicznych parametrach” ?

Odp.: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zmienia zapis na  „Defibrylatora”

Pytanie nr 11 
Pakiet nr 3 - Defibrylator 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do 6 sekund do wartości 
200J na w pełni naładowanym akumulatorze? 
Zaproponowany parametr nieznacznie odbiega od wymogów Zamawiającego. 
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Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 12
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zaprogramowanym metronomem 
reanimacyjnym wg najnowszych wytycznych ERC z 2015 roku stanowiących o jednakowej liczbie 
uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych w stosunku 30:2 (ucisk:wdech) 
gwarantujących najlepszy stosunek częstości uciśnięć do ilości wykonanych wdechów? Pragniemy 
zauważyć, że proponowane przez nas urządzenie ma zaprogramowany i aktualizowany proces RKO do 
aktualnych przepisów i norm jakie są aktualnie obowiązują. Przez co urządzenie sprawnie nadzoruje i 
pomaga osobie prowadzącej proces RKO poprzez wyraźne komunikaty w języku polskim oraz sygnały 
wyświetlane na ekranie defibrylatora. 

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 13
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości bezprzewodowego 
przekazywania danych o stanie aparatu i badań pacjenta ale wyposażony w port USB i SD? 

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z najczęściej stosowanym wzmocnieniem 
sygnału dla modułu EKG w zakresie 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV wyświetlanym na 8,4 calowym, 
kolorowym ekranie LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli – gwarantującym wysokiej jakości 
wyświetlanie krzywych EKG niezależnie od wartości wzmocnienia oraz z funkcją automatycznego 
wykrywania podłączonego do urządzenia odprowadzenia EKG? 

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy defibrylator z natężeniem prądu [mA] w 
zakresie od 0 do 140? 

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 16

Pytania do pakietu nr. 5 – Pulsoksymetr II - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z Pomiarem SpO2: Zakres pomiaru: 0%~100%, 
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Dokładność: zakres od 70% do 100% ±2% (Dorośli, dzieci) zakres od 70% do 100% ±3% (Noworodki)

Odp.: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 17

Pytania do pakietu nr. 6 – Kardiomonitor - 1 szt.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny o wadze 3,7 kg z 
akumulatorem? Jest to niewielka różnica względem wymaganej wagi 3.5 kg

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 18

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie 10 
poziomów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych 
parametrów z 120 godzin z rozdzielczością 1 minuta, z możliwością rozbudowy o zapis 1 krzywej full 
disclosure z ostatnich 48 godzin?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 20

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych - 100 zdarzeń z 
zapisem odcinków krzywych z ostatnich 16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z możliwością 
wydruku, oraz 100 zdarzeń arytmii?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 21

Czy zamawiający będzie wymagał kardiomonitor z możliwością ustawienia jednostki pomiarowej 
odcinka ST w mm oraz mV? Jest to wygodne rozwiązanie przy analizie załamka ST

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s? 
Alarmowanie przy bezdechu trwającym ponad 40 sekund może nastąpić zbyt późno.
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Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 23

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wskaźnika identyfikującego sygnał i informujący o jego 
jakości podczas ruchu lub przy niskiej perfuzji?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem programowania interwałów w trybie Auto 1-480 
minut? Programowanie trybu automatycznego pomiaru w odstępach powyżej 480 minut (8 godzin) jest 
nieuzasadnione, gdyż mankiet do pomiaru ciśnienia w tak długim czasie może się przesunąć / 
poluzować i wymagana jest kontrola personelu medycznego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią ostatnich 1000 wyników pomiarów NIBP? Jest to 
wystarczająca ilość wyników pomiarów do analizy stanu zdrowia jednego pacjenta

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 26

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji monitorowania dynamicznego ciśnienia krwi z 
ostatnich min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości ciśnienia średniego, średniego za dnia, 
średniego w nocy, maksymalnego oraz minimalnego? Powyższe dane mogą być analizowane na 
podstawie zachowywanych w pamięci kardiomonitora trendów mierzonych parametrów.

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 27

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wprowadzenia grupy krwi do danych 
demograficznych pacjenta?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 28

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb czuwania mający na celu ograniczenie 
energii. Wyłączenie trybu stand-by umożliwia dokonanie wyboru w zakresie kontynuacji 
monitorowania tego samego pacjenta?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z aktualizacją oprogramowania poprzez złącze RJ-45? Jest to 
bezpieczniejsza metoda aktualizacji oprogramowania w przypadku uszkodzenia nośnika USB

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 30

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanego portu do pomiaru etCO2? Oferowanie 
rezerwowego portu CO2 w przypadku braku pomiarów CO2 przez użytkownika niepotrzebnie 
zwiększa koszt urządzenia

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 31

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o Inwazyjny pomiar ciśnienia z 
pomiarem wartości PPV, bez pomiaru wartości SPV?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 32

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar Kapnometrii w 
strumieniu bocznym, bez możliwości rozbudowy o pomiar w strumieniu głównym?

Odp.: Zgodnie z SWKO

Pytanie nr 33

Pakiet nr 1 – Defibrylator

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w zapisie o treści ,, Na czas realizacji zamówienia 
Zamawiający wymaga wstawienia respiratora tzw. „demo” o analogicznych parametrach’’ 
zamieszczonym pod opisem wymaganych parametrów technicznych defibrylatora nastąpiła omyłka 
pisarska chodzi o Zamawiającemu do defibrylator a nie respirator? 

Odp.: Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską i zmienia zapis na  „Defibrylatora”

Pytanie nr 34

Pakiet nr 3 – Respirator 

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z respiratorem dziesięciu czujników przepływu
oraz dziesięciu układów oddechowych z zastawką wydechową dwuramiennych, jednorazowych ? 
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Odp.: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 35

Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  dostarczenia  respiratora  z  czujnikiem  tlenu  z  możliwością
samodzielnej wymiany przez personel medyczny, bez konieczności wzywania serwisu? 

Odp.: Dopuszcza ale nie wymaga
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