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SPZZOZ.DIGiTM.341/4/1/2022
OFERENCI WSZYSCY
W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę ambulansu ratunkowego ,,B’’
szt. 1 wraz ze sprzętem medycznym dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Szydłowcu, znak sprawy: DIGiTM 341/4/2022 wpłynęły zapytania.
Poniżej przedstawiamy treść zapytania i udzielone odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Dotyczy załącznik nr 6 - pkt. 13 - czy Zamawiający wymaga butli tlenowych 10 l?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 2:
Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe zabudowy
medycznej, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty
i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca
podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna ale o standardowe przeglądy które
są niezbędne w celu jej utrzymania.
Odpowiedź:
Przeglądy okresowe zabudowy medycznej, wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty
i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił.
Pytanie nr 3:
Dotyczy załącznik nr 6 - pkt. 16 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu, aby
przygotować odpowiedni uchwyt.
Odpowiedź:
Radiotelefon Motorola typ DM – 4601E
Pytanie nr 4:
Dotyczy załącznik nr 6 - pkt. 12 - prosimy o dopuszczenie ampularium za roletą, a nie w formie
szafki, co stanowi integralną część zabudowy.
Odpowiedź:
tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5:
Dotyczy załącznik nr 6 - deski ortopedycznej - prosimy o podanie marki i modelu deski jaka
będzie przewożona w ambulansie aby przygotować odpowiednie mocowanie.
Odpowiedź:
Deska jest firmy INNEX TECHNOLOGIES – w załączeniu zdjęcie deski.

Pytanie nr 6:
Czy Wykonawca ma przygotować uchwyt pod pompę infuzyjną? Jeśli tak - proszę podać markę
i model.
Odpowiedź:
Nie, Wykonawca nie przygotowuje uchwytu pod pompę infuzyjną.
Pytanie nr 7:
Czy Wykonawca ma przygotować uchwyt pod respirator? Jeśli tak - proszę podać markę
i model.
Odpowiedź:
Tak, Wykonawca ma przygotować uchwyt pod respirator. Respirator Medumat Standard
producent Weinmann.
Pytanie nr 8:
W opisie deski ortopedycznej prawdopodobnie wkradł się błąd związany z ładowarką
akumulatorów do defibrylatora. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy Wykonawca ma
dostarczyć ładowarkę z akumulatorami - jeśli tak to do jakiego defibrylatora, czy tylko deskę.
Odpowiedź:
Tak, winno być, że Zamawiający dostarczy deskę ortopedyczną.
Pytanie nr 9:
Prosimy o podanie marki i modelu ssaka do jakiego Zamawiający dostarczy wieszak.
Odpowiedź:
Ssak OB 10WB.
Pytanie nr 10:
Prosimy o podanie marki i modelu noszy podbierających aby przygotować odpowiedni uchwyt.
Odpowiedź:
Nosze podbierające Meber typ 630.
Zmianie ulega zapis w zał. nr 6 Sprzęt medyczny pkt 6, oraz w załączniku 6a pkt. 3.
W załączniku nr 6 Sprzęt medyczny pkt. 6 winno być: „Zamawiający dostarczy deskę
ortopedyczną”, zaś w załączniku 6a pkt 3 powinno być: „Ładowanie akumulatorów
za pomocą ładowarki dwustanowiskowej – montowane w karetce. Dostawca zobowiązany
jest dostarczyć ładowarkę.”
Pytanie nr 11:
Dotyczy ambulansu
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy posiadających zamiast zagłówka
wydłużającego leże noszy , zagłówek z przygięciem i odgięciem głowy co poprawia komfort
transportu pacjentów w starszym wieku w przypadku przygięcia zagłówka oraz zwiększa
drożność i ułatwia intubacje w przypadku odgięcia zagłówka.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści noszy o parametrach wskazanych w pytaniu nr 11.
Pytanie nr 12:
Dotyczy ambulansu
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy nie posiadających zamontowanych
gumowych odbojników na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami
przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze.
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Zapis ten nie poprawia funkcjonalności noszy a ma za zadanie wyeliminowanie
konkurencyjności w postepowaniu ponieważ tylko jeden producent posiada taki element i jest
to firma Stryker.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 13:
Dotyczy ambulansu
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności noszy posiadających owalny przekrój
ramy noszy i większe dopuszczalne obciążenie noszy /do 250kg/.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nosze, których rama noszy została wykonana z profilu okrągłego.
Pytanie nr 14:
Dotyczy ambulansu
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania dedykowanych
dodatkowych zestawów pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci,
potwierdzonych dokumentem przez producenta noszy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dostarczenia dokumentu przez producenta, ale wymaga
poświadczenia, że jest dopuszczone do zastosowania z danym modelem noszy służących
do transportu.
Pytanie nr 15:
Dotyczy ambulansu
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności transportera bez dodatkowego uchylnego
uchwytu transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni.
Zapis ten nie poprawia funkcjonalności noszy a ma za zadanie wyeliminowanie
konkurencyjności w postepowaniu ponieważ tylko jeden producent posiada taki element i jest
to firma Stryker.
Odpowiedź:
Zamawiający określił wymagania dla noszy w SIWZ – załącznik 6a. Oczekuje zaoferowania
ww. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie nr 16:
Dotyczy ambulansu
Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności transportera posiadającego owalny
przekrój ramy transportera i większe dopuszczalne obciążenie transportera /do 270kg/.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza nosze, których rama noszy została wykonana z profilu okrągłego.
Pytanie nr 17:
Dotyczy defibrylatora
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.
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Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności system ładowania oparty na zasilaniu
defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy, który podłączony jest do instalacji 12V.
Pytanie nr 18:
Dotyczy defibrylatora
Ze względu na możliwość dostarczenia różnego typu akumulatorów prosimy o wyjaśnienie,
czy Zamawiający dopuści urządzenie bez widocznej na akumulatorach informacja
o pozostałym czasie pracy podanym w godzinach lub minutach?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza urządzenie bez widocznej na akumulatorach informacji o pozostałym
czasie pracy.
Pytanie nr 19:
Dotyczy defibrylatora
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 zapis SWZ.
Pytanie nr 20:
Dotyczy defibrylatora
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.
Pytanie nr 21:
Dotyczy defibrylatora
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 (40ms) 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 nr 22:
Dotyczy defibrylatora
W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji: „Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG”
prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostępność odczytu diagnostycznego
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badania 12 odpr. na ekranie defibrylatora zarówno w czasie rzeczywistym jak i po wykonaniu
badania (z archiwum)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie nr 23:
Dotyczy defibrylatora
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:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.
Pytanie nr 24:
Dotyczy defibrylatora
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 nr 25:
Dotyczy defibrylatora
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.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 26:
Dotyczy defibrylatora
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.
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