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Szydłowiec, dnia 06.09.2021 roku  

Zamawiający: 

Powiat Szydłowiecki 

plac Marii Konopnickiej 7 

26-500 Szydłowiec 

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 

 

 

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa i montaż specjalistycznego sprzętu i urządzeń 

medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Szydłowcu” - numer referencyjny RI.272.59.2021 

 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami), Zamawiający – Powiat Szydłowiecki 

przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (swz), które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie 1: 

Część III – urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tłokiem z regulacją głębokości z zakresu 30-55 

mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści urządzenie z tłokiem z regulacją głębokości w zakresie 30 – 55 mm. 

Pytanie 2: 

Część III – urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wysyłania danych w formacie pdf z 

dedykowanego oprogramowania, po wcześniejszym przesłaniu danych prze bluetooth lub 

Wifi? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści. 

Pytanie 3: 

Część III – urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tłokiem z automatycznym zatrzymaniem tłoka na 

3 sekundy na oddech? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zaproponowane urządzenie. 

Pytanie 4: 

Część III – urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez ładowania karetkowego, ale z akumulatorem 

pozwalającym na 60 minut pracy? 

Odpowiedź: 
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Urządzenie musi posiadać możliwość ładowania w karetce poprzez wbudowaną ładowarkę 

lub ładowarkę zewnętrzną (zgodnie z zapisami w swz). 

Pytanie 5: 

Część III – urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z konstrukcja niwelująca potrzebę zastosowania 

deski, pasów do mocowania rąk oraz podkładki stabilizującej głowę? 

Oferowane przez nas urządzenie umożliwia stosowanie go także pod kątem 45 stopni, co 

zwiększa możliwości reanimacji i bezpieczeństwo pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 6: 

Część III – urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ładowaniem akumulatora nie dłuższym niż 240 

minut? 

Oferowane przez nas urządzenie posiada możliwość pracy 60 minut. Wartość ta jest 

większa niż w wymaganych przez Zamawiającego urządzeniach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 7: 

Część II - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności innego niż opisanego w 

SWIZ systemu ładowania akumulatorów do defibrylatora. Zamawiający opisuje system 

oparty na zewnętrznej ładowarce , w której ładowane są akumulatory do defibrylatora. 

Nasze rozwiązanie systemu ładowania oparte jest na zasilaniu defibrylatora po przez 

uchwyt kartkowy który podłączony jest do instalacji 12V. To rozwiązanie pozwala na 

utrzymanie defibrylatora w ciągłej gotowości do pracy po przez doładowywanie 

akumulatora defibrylatora zaraz po wpięciu w uchwyt karetkowy, eliminuje to również 

potrzebę posiadania kilku akumulatorów które potrzebne są w systemie opartym na 

zewnętrznej ładowarce. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności system ładowania oparty na zasilaniu 

defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy który podłączony jest do instalacji 12V. 

Pytanie 8: 

Część II - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności innego niż opisanego w 

SWIZ systemu wspomagania resuscytacji który zamiast manometru reanimacyjnego z 

możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie 

zaintubowanych, posiada funkcję wspomagania resuscytacji krążeniowo- oddechowej z 

informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej – sygnalizacja akustyczna i 

optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 9: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego metronomu którego można 

używać również dla dzieci prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający wymaga, aby funkcja 

metronomu reanimacyjnego automatycznie (bez udziału użytkownika) dostosowywała 
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swoje działania w czasie rzeczywistym do działań podejmowanych przez personel, 

uwzględniający w swojej konfiguracji tryby pracy urządzenia: dorosły, dziecko, 

noworodek. 

Odpowiedź: 

Zamawiając dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania. 

Pytanie 10: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dostarczenia defibrylatora z 

funkcją stymulacji prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia zapewniającego 

szerokoczasową (40 ms) falę impulsu stymulacyjnego, która jest co najmniej równoważna 

do opisanej technologii, a cechuje się innymi parametrami pracy: Wybór natężenia prądu 

w zakresie 0-140 mA. Urządzenie pracujące w technologii stymulacji 40ms, który jest 

skuteczniejszy niż impuls 20ms lub 5 ms jakie są stosowane przez innych producentów 

defibrylatorów, przy jednoczesnym zaoferowaniu szerszego zakresu 30 – 180 imp./min. 

oferuje szersze możliwości terapeutyczne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie zapewniające szerokoczasową (40 ms) falę impulsu 

stymulacyjnego, która jest równoważna do opisanej technologii, a cechuje się innymi 

parametrami pracy, tj.: wybór natężenia prądu w zakresie 0-140 mA, przy jednoczesnym 

zaoferowaniu zakresu 30 – 180 imp./min. 

Pytanie 11: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego „automatyczna regulacja 

parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta” prosimy o 

wyjaśnienie, czy opisana funkcja ma być stosowana przez defibrylator przy defibrylacji 

przez łyżki twarde? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga automatycznej regulacji parametrów defibrylacji z uwzględnieniem 

impedancji ciała pacjenta, bez wskazania metody defibrylacji. 

Pytanie 12: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „…wzmocnienia 

sygnału EKG min. Od 0,5 do 4 cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia”, czy 

Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o szerszym niż opisany przez 

zamawiającego zakresie: 0,125 – 4 mV z dodatkową funkcją automatycznej zmiany 

wzmocnienia EKG na 6-ciu poziomach, co znacznie ułatwia pracę personelu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 13: 

Część II - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylator posiadający 

ekran kolorowy o przekątnej 6,5” przy jednoczesnych większych możliwościach zmiany 

widoku ekranu urządzenia zarówno w trybie automatycznym (zmiana widoku ekranu na 

predefiniowane ustawienia po włączeniu najważniejszych funkcji) lub ręcznej możliwości 

wyboru trybu pracy ekranu, łącznie z trybem pracy nocnej lub w wysokim 

nasłonecznieniu. Dzięki możliwościom konfiguracyjnym urządzenie jest bardziej 

uniwersalne niż inne na rynku z większym ekranem. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 14: 

Część II - Czy Zamawiający dopuści Transmisję danych przez wbudowany modem WiFi 

zamiast transmisji przez zewnętrzny lub wbudowany modem 4G? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza transmisję danych przez wbudowany modem WiFi. 

Pytanie 15: 

Część II - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora posiadającego 

jeden akumulatora zamiast 3 akumulatorów opisanych w SWIZ. W związku z tym ze nasze 

rozwiązanie zasilania defibrylatora oparte jest na jednym akumulatorze zapewniającym 6 

godz. monitorowania lub 300 wyładowań max energią oraz zawiera system zasilania 

urządzenia po przez wpięcie w uchwyt karetkowy a nie zewnętrzna ładowarkę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 16: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „automatyczna 

interpretacja i diagnoza 12 - odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć 

pacjenta.” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność analizy i 

interpretacji na ekranie defibrylatora? 

Odpowiedź: 

Zamawiając dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania. 

 

Pytanie 17: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „Odczyt 3 i 12 

odprowadzeń EKG” prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność 

odczytu diagnostycznego badania 12 odpr. na ekranie defibrylatora zarówno w czasie 

rzeczywistym jak i po wykonaniu badania (z archiwum)? 

Odpowiedź: 

Zamawiając dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania. 

Pytanie 18: 

Część II - W związku z wymaganiem przez Zamawiającego „Codzienny autotest bez 

udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia” prosimy o wyjaśnienie, czy 

chodzi                           o pokazywanie bieżącego stanu sprawności urządzenia, czy 

pokazywanie jedynie wyniku ostatniego autotestu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza obydwie opcje. 

Pytanie 19: 

Część II - Ze względu na możliwość dostarczenia równego typu akumulatorów prosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści urządzenie bez widocznej na akumulatorach 

informacja o pozostałym czasie pracy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie bez widocznej na akumulatorach informacji o 

pozostałym czasie pracy. 
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Pytanie 20: 

Część III - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowe z częstością kompresji zawarta w zakresie 80+/- 5 uciśnięć na minutę. 

Częstotliwość ta jest zgodna z wytycznymi ERC w zakresie stosowania urządzeń do 

mechanicznej kompresji klatki piersiowej. W związku z tym ze sposób ucisku nie jest 

punktowy tylko obejmuje ucisk całej klatki piersiowej to efektywność urządzenia z 

częstotliwością 80 uciśnięć na minutę jest taka sama jak przy zastosowaniu urządzenia z 

kompresja punktową i częstotliwością 100-120 uciśnięć na minutę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji kl. 

piersiowe z częstością kompresji zawarta w zakresie 80+/- 5 uciśnięć na minutę 

Pytanie 21: 

Część III - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki 

piersiowej 38 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 22: 

Część III - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej o wadze urządzenia gotowego do pracy 12 kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 23: 

Część III - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej z bezprzewodową (przez port podczerwieni) transmisja danych medycznych 

z przebiegu RKO do komputerów typu PC? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

 

Pytanie 24: 

Część III - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej bez możliwości zdalnego konfigurowania urządzenia w zakresie 

częstotliwości i głębokości oraz czasu przeznaczonego na wentylację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 25: 

Część III - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej z czasem ładowania akumulatorów od 0 do 100% w ładowarce zewnętrznej 

do 4,5 godz.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 26: 

Część III - Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej bez możliwości ładowania akumulatorów w urządzeniu, w związku z tym 
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urządzenie nie posiada zasilania bezpośredniego z 12 V DC i 230 V AC. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 27: 

Część III - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji 

kl. piersiowej wyposażone: 

-torbę /plecak pełniący jednocześnie funkcję płachty transportowej 

-pasy do ucisku kl. piersiowej – 3 szt. 

-akumulatory -2 szt 

-zewnętrzną ładowarkę 

-uprząż do transportu pacjenta 

-jednorazową podkładkę do stabilizacji głowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji kl. 

piersiowej wyposażone:  

- torbę /plecak pełniący jednocześnie funkcję płachty transportowej  

- pasy do ucisku kl. piersiowej – 3 szt.  

- akumulatory -2 szt  

- zewnętrzną ładowarkę  

- uprząż do transportu pacjenta  

- jednorazową podkładkę do stabilizacji głowy 

Pytanie 28: 

Część III - urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zastosowania na klatce o szerokości 

60 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 29: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 

urządzenie posiadało możliwość użycia na pacjentach o szerokości klatki piersiowej co 

najmniej 48 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia urządzenia na pacjentach o szerokości klatki 

piersiowej 48 cm. 

Pytanie 30: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie do kompresji 

wyposażoną bezprzewodową transmisję danych z przebiegu RKO do komputerów typu PC 

za pomocą karty SD i możliwość dalszego przesłania zapisanych danych z przebiegu 

terapii, zamiast transmisji przez sieć WIFI? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 31: 
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Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści automatyczne 

urządzenie do kompresji posiadające programowanie trybów pracy urządzenia obejmujące 

głębokość uciśnięć oraz częstotliwość uciśnięć bezpośrednio w urządzeniu, nawet w 

trakcie prowadzonej reanimacji, dzięki czemu można na bieżącą modyfikować i 

dopasować parametry RKO do pacjenta, zamiast opisanej konfiguracji przez WIFI? 

W ocenie Wykonawcy jest to parametr lepszy, bardziej przydatny w codziennym 

użytkowaniu urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 32: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści automatyczne 

urządzenie do kompresji klatki piersiowej posiadające programowanie długości przerwy na 

wentylację pacjenta w zakresie 3-8 sekund, bezpośrednio w urządzeniu, dzięki czemu 

można modyfikować i dopasować parametry RKO do pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy swz. 

Pytanie 33: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy  dopuści urządzenie, którego 

konstrukcja i sposób użycia nie wymaga stosowania osobnej stabilizacji głowy oraz 

mocowania rąk pacjenta do urządzenia, dodatkowo system mocowania urządzenia do deski 

pod plecy składa się z jednego miejsca łączenia urządzenia z deską (załączamy poglądowe 

zdjęcie) dzięki czemu uzyskujemy większą czytelność obrazu podczas badań angiografii, a 

elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem są wielorazowe? Załączamy zdjęcie 

poglądowe. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie, którego konstrukcja i sposób użycia nie wymaga 

stosowania osobnej stabilizacji głowy oraz mocowania rąk pacjenta do urządzenia. 

Pytanie 34: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 

urządzenie posiadało możliwość regulacji częstości kompresji w pełny zakresie pomiędzy 

100 – 120 uciśnięć na minutę, a nie tylko w 3 wybranych częstościach? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiej funkcjonalności. 

Pytanie 35: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 

urządzenie posiadało płytę pod plecy przezierną dla promieni RTG? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiej funkcjonalności. 

Pytanie 36: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 

urządzenie do kompresji klatki piersiowej posiadało możliwość repozycjonowania  miejsca 

ucisku klatki piersiowej wykonywanego przez jedną osobę i nie wymaga uniesienia ciała 

pacjenta celem przesunięcia elementu masującego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiej funkcjonalności. 

Pytanie 37: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 

urządzenie do kompresji klatki piersiowej umożliwiało szerszy dostęp do klatki piersiowej 

pacjenta poprzez możliwość mocowania elementu masującego z różnych stron pacjenta - 

strona prawa lub lewa od strony barków lub dolnej połowy tułowia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiej funkcjonalności. 

Pytanie 38: 

Dotyczy część III – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 sztuka. W związku z 

ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone 

urządzenie posiadało możliwość regulacji głębokości uciśnięć w pełnym zakresie 

pomiędzy 4-6 cm oraz żeby regulacja odbywała się w czasie rzeczywistym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiej funkcjonalności. 

 

Niniejsze odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację w trybie  w art. 137 ust. 1 

ustawy Pzp, odpowiednich zapisów SWZ. 
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