
Uprzejmie inlbrmujemy, i2 w

ODPOWIEDZ
na zapytania w sPrawie SIWZ

dniu 2018-01-26 do Zamawiajqcego wplyngla proSba o wyja(;

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawte p

dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowief Publicznych (tj. Dz,rJ,22011 t' po2.7579 zt,p62n. zm.

przetargu nie,ograniczonego, na:

Dostawa, montaZ i uruchomienie sprzgtu medycznego do karetki SPZOZ w Siedlcach,

Sam odzielny llu bliczny 
"Laklad 

Opiehi Zdrowotnej
Kilifrskiego 29
08-110 Siedlcer

Pis mo : wyposaZen ie kar etkil 227 12018 13

Szanowni Palistrvo,

Siedtce dnia:2 t8-07 -21

zaplsu

ustawy z

w trybie

rylacja

ja pr4du

l. Czy Zamavriaj4cy dopuSci do zaoferowania nowoczesny defibrylator znanego czolowego producentr

Swiecie pr""rrrui"ony dia zespol6w ratownictwa meclycznego o parametrach : dwufazowa fala defibryl

zakresie enerp;ii do 2b0 J , 20 dostgpnych poziom6w energii zewnqtrznej , czaspracy urz}dzenianaj

akumulatorze do 6 godzin monitorowania lub 100 defibrylacji bez wzglgdu na warunki otoczenia , d

przezly1kitwarde -o.o*a.,. w obudowie defibrylaLola i elektrody naklejane, w wyposazeniu tyzki dz

iyzki twarde z:.regulacjqenergii dehbrylacji,'wyposazone w przycisk urnoZliwiaj4cy drukowanie' regul

siymulacji 0-140 mA , zakles wzmocnienia s'ygnalu EI(G min od 0,25 do 4 cmiMv, 7 poziom6w wzm

,uk ., po11iur.u akcji ser,;a od 30-300 u/min a' tgtna od 25-240 u/min , ekran kolorowy o plzek4tnej 16

wydruli EKG na pipierze o szerokoSci 80 mm , zbezplatn4 dozywotni4 transmisj4 danych rnedycz

syste-ie medycznym do pracowni hemodynarni cznych wyposa2onych w dost9p do internetu '4rom

caty okres uzyytkowania rlefibrylatora?
OdpowiedZ - zgodnie z zapisami SIWZ

2. Czy zamavtiaj4cy dopusci nazasadzie r6wnowaznosci nowoczesna pompg infuzyjn4 o nastgpuj4c

parametrach l.echnicznYch:
- Jednostrzykawkowa ,firzezttaczona do prec:yzyjnego dozowania lek6w i plyn6w infuzyjn'ych podc

transportu dorostych , dzlieci i noworodk6w eLmbulansem,

- Zaiilan\e akumulatoro,Ne orazsieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie,w komplecie ze

wszystkimi akcesoriami do zasilania ,

- Czas pracy :z akumulatora min. I 5 h przy przeplywie 5ml/h

- Automatycz\rle rozpoznawanie strzykawki
- Funkcja tolus umoZliviaj4ca szybkie i wielokroilre podawanie pacjentowi dawki

uderzeniowej o precyzy-inie ustawionej objgto5ci w dowolnie wybranym momencie infuzji

w trybie rgcznym i autotratYcznYm
- Progratnowany pr6g clSnienia okluzji
- Automatyc:zna redukcja bolusa okluzyjnegrl
- Mo2liwoSi zmiany progu ciSnienia okluzji bezprzerywania infuzji
- Histolia infuzji wraz z bibliotek4 lek6w
- Strzykawkar montowaua od czola pompy,
- Rama pompy nie mozt: wysuwad sig poza obudowq pompy

- DZwigkowir i optyczne sygnalizowanie sytr,racji wymagaj4cych interwencji personelu

- Du2y i czytelny wySwietlacz , jgzyk polski
- Waga do 3 kg,
- Uchwyt do przenoszenia llomPY
- Uchwyt do bezpieczttr:go montaZu i transp'crtu polllpy w ambulansie zgodny w

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzqbska STI\RS PEK

lenla ,

cm,

ptzez

,An'da Plisskr:.



wymogami normy PN EN 1789 posiadaj4cy funkcje ;zasilania pompy i ladowania

aiumu-latora po wpigciu urzqdzenia do uchwytu?

OdpowiedZ - zgodnie z z;apisami SIWZ

3. Czy zamawiaj4cy dopusc i na zasadzie r6wnowazrLorlci respirator transpoltowy o

nastgpujqcYch Parametrach :

-zasada dzialania'. czasowo zmienny generator przeprywu

gaz, ciSnienie 280 - 600 kPa

resieS-40odd/min
resie 70 -_ 1500 ml

) do 1:2,5 (PruY 8 odd/min)
qtoSci4 i r:zqstoSci4 oddechow4

cji0-2AcmH2O
-przeplyw om ier z'. zab e:; re gulacj i 0' 5 -- 3 5 l/min'

-ciSnienie w 1;rybie cpnpl ,Zguto**" do mitks. 10 - 16 cmH2o przy przeplywie 35

l/min
0o/' I 100%
kresie 2'0 - 60 cmH2O
'zeplyw zalehny od podciSnienia w ukladzie

, PrzePlYw maksYmalnY > 120 l/min'

rykl wentylacji CMV: 425 ml przy czqstoscl

12 odd/min.
l^t ., po*iaru wbudo ci6nienia: od -10 do +80 cmH2O

-zuzyciitlenLu do steror ra: ok' 60 ml/cykl

-moiliwosi pracy w Srt ftcji do 3 Tesla

,C

nia: 0 --95o/o
cieczY: IP54

tY lotnicze, norma RICA-DO 160 F

-modul alannowY:
*ufur* wys,rkiego ciSnienia w ukladzie oddlechowym, sygnalizacj aprzekoczenta

ciSnienia grrmicznego
ralarm niskiego cisnienia I rozl4czeniaw ukladzie oddechowym: cisnienie < 10 cmH2'o

w czasie l0 sek.

-zasilanie: tlateria litowa Wp |23 A3,6 V; bateria litrlwa AA Pneupac W269-023 do

uZytku w Srodowisku IvIRI

-wymiary: 93x235 x 165 mm

-waga'.2,4kg
-respirator.wzestawieposiada:torbglzuchwytanidozawieszenianararniel62kalub
noszach/ ,butle 2,71o,i, ,ednkto, z ptzeplywomierz:em i szybkozL4czk4 AGA' uchwyt

karetkowy oraz 1 0szt.iednorazowych obwod6w pacj enta?

OdpowiedZ - zgodnie z zapisarri SIWZ

lnformujerny,2e zgo,lnie z wymogiem alt' 38 urst' 2 ustawy z dn1a29 slycznia 2004 roku

publicznych(tj.Dz.tJ.z20l'7r.poz.1579zpo2n.zm'),stanowiskozamawiajqcegozostalo
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