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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

O ZNAKU ZP 12/2020 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób 

Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych 

oraz różnych mebli i wyposażenia.  

 

Treść pytania:  

Pytanie 1 (dot. część nr 8, poz. 1 – Defibrylatory) 

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania defibrylatora – Primedic HeartSave 

AED z dwoma parami elektrod i torbą transportową, którego jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem 

w Polsce, produkowanego przez renomowanego niemieckiego producenta firmę METRAX. 

 

Defibrylator Primedic HeartSave AED posiada nowoczesne rozwiązania: 

Przycisk „PEDIATRYCZNY”- pozwalający na użycie elektrod standardowych tj. dla dorosłych do 

defibrylacji dziecka  poprzez redukcję energii. 

Nowy port elektrod- pozwala na użycie „wstępnie”  podłączonych elektrod w standardzie. 

 

Defibrylator Primedic HeartSave AED spełnia międzynarodowe klasyfikację ochrony:  IP 55 

 

Czyli: 

Ochrona przed pyłem – całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu nie jest możliwa, ale zabezpiecza 

przed wniknięciem takiej ilości która zapewni sprawność urządzenia. 

Ochrona przed wodą -   woda skierowana za pomocą dysz (6,3 mm) na obudowę z każdego kierunku 

nie ma negatywnego wpływu na działanie. 

  

Czas trwania testu – 3 min 

Ilość wody – 12, 5 litra na minutę 

Ciśnienie – 30 kN/m2  z odległości 3 m.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści defibrylator o proponowanych parametrach pod warunkiem zaoferowania 

defibrylatora wraz z zestawem wymaganym przez Zamawiającego.  
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Treść pytania:  

Pytanie 2 (dot. część nr 8, poz. 2 – Defibrylatory) 

„Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania Torby reanimacyjnej, której jesteśmy 

producentem o parametrach: 

 

Torba jest usztywniona, posiada 5 niezależnych przegród. Oryginalna i ergonomiczna konstrukcja 

pozwala na jednoczesne prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez trzy osoby (nie 

przeszkadzające sobie nawzajem), a także na wygodne korzystanie z kilku przegród jednocześnie. 

Torba posiada ampularium. 

 

Parametry techniczne: 

 

Wymiary zewnętrzne szer / wys / głęb (mm) – 330 x 470 x 310 

Waga torby – 2,4kg 

Materiał Cordura – cechy : materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia, wykonany 

w poliamidu z odporną powłoką poliuretanową i apreturą teflonu: 

10 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkaniny bawełniane, 

3 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina poliestrowa, 

2 x bardziej wytrzymały niż standardowa tkanina nylonowa. 

 

Kolor czerwony, oznaczenie – krzyż św. Andrzeja, paski odblaskowe.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby reanimacyjnej o proponowanych parametrach. 

 

Treść pytania:  

Pytanie 3 (dot. część nr 22 – Aparaty EKG) 

„Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Aparat EKG o poniższych parametrach?” 

1.  Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań 

2.  Tryby pracy: automatyczny, ręczny 

3.  Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc (metodą Bazetta, Hodgesa, Friderica) oraz pomiarów osi P, R, T 

4.  CMRR >100dbB 

5.  Pomiar HR 30-300 

6.  Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania 

7.  Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby badanej – dorosłych i dzieci 

8.  Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran dotykowy, min 5” 800x 480 

9.  
Wyświetlanie na ekranie LCD: aktualnego czasu, częstości rytmu, czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru, 
kontaktu elektrod 

10.  Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 50 zapisów EKG, wykonanych w trybie automatycznym 
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11.  Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku Pen-Drive 

12.  Format zapisu danych SCP 

13.  Pasmo przenoszenia: minimum 0,05 ÷ 150 Hz 

14.  
Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą pacjenta. Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu 
elektrody ze skórą pacjenta 

15.  Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca pacjenta 

16.  Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, szerokość papieru 100mm, rolka 

17.  Prędkość zapisu:  5, 10, 25 i 50 mm/s. 

18.  Wyświetlacz: 3/6/12 odprowadzeń w czasie rzeczywistym 

19.  Formaty wydruku: 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3 

20.  Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6, 12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów 

21.  Wydruk daty i godziny badania 

22.  Czułość:  5, 10 i 20 mm/mV 

23.  Filtr zakłóceń pochodzących od elektroenergetycznej sieci zasilającej 

24.  Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych (25 i 40 Hz) i pływania linii izoelektrycznej 

25.  Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora 

26.  Wykrywanie impulsów stymulatora 

27.  Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG minimum 32000 próbek / s / kanał.  

28.  Rozdzielczość przetwarzania: minimum 16 bitów.   

29.  Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim. 

30.  Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego bezobsługowego akumulatora.  

31.  
Możliwość wykonania minimum 500 badań (minimum 6h pracy ciągłej) w trybie automatycznym przy zasilaniu 
aparatu z wewnętrznego akumulatora. 

32.  Waga aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: poniżej 1,5 kg.  

33.  Wymiary aparatu 270 x 190 x 60 mm 

34.  

Możliwość rozbudowy o: 
1. oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na 

dysku wirtualnym 
2. dedykowany wózek jezdny z koszem na akcesoria, ruchomym uchwytem na kabel pacjenta, 

wmontowanymi bolcami zapobiegającymi przesuwaniu się aparatu 

 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści proponowany aparat EKG za wyjątkiem kolorowego, wysokiej rozdzielczości, 

ekranu dotykowego, min 5” 800x 480 oraz pod warunkiem zaoferowania wymaganego wyposażenie 

aparatu. 

 


