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Mińsk Mazowiecki, 2021-10-21 
 

dot.: Ogłoszenia w sprawie składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie 

sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego  
 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące opisów przedmiotów 

zamówienia informujemy: 
 

 
Zadanie nr 3 - Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji 
 

Pytanie 1: p. 4 

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

Odp: Zgodnie z OPZ. 

Pytanie 2: p. 5 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością pracy na pacjentach o szerokości klatki piersiowej 60 cm? 

Odp: Zgodnie z OPZ. 

Pytanie 2: p. 8 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością wysyłania danych w formacie pdf z dedykowanego 
oprogramowania, po wcześniejszym przesłaniu danych prze bluetooth lub Wifi? 

Odp: Zgodnie z OPZ. 

Pytanie 4: p. 11  

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z tłokiem z automatycznym zatrzymaniem tłoka na 3 sekundy na oddech, 
bez możliwości regulacji? 

3 sekundy to standard, który daje możliwość wykonania 3 oddechów  w trakcie reanimacji. 

Odp: Zgodnie z OPZ. 

Pytanie 5: p. 13, 14 

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. 

Odp: Zgodnie z OPZ. 

Pytanie 6: p. 12 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ładowaniem akumulatora nie dłuższym niż 240 minut? 

Oferowane przez nas urządzenie posiada akumulator większej pojemności i daje możliwość pracy 60 minut. 
Wartość ta jest większa niż w wymaganych przez Zamawiającego urządzeniach. 

Odp: Zgodnie z OPZ. 
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Zadanie nr 6 – Kardiomonitor 
 

Pytanie 1:  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 10 poziomami jasności ekranu? 

Odp: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią do 240 godzin, 1200 pomiarów BIBP oraz 1000 grup 
alarmowych z możliwością przeglądania zapisanych danych w postaci trendów graficznych i tabelarycznych? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
Pytanie 3:  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ręcznego ustawienia wybranego kabla pacjenta EKG (3- 
lub 5- odpr.)? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze wzmocnieniem EKG 0.25, 0.5, 1, 2 cm/mV? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z regulacją alarmy respiracji z zakresu 10-40 sek? 

Odp: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 6:  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji pomiaru SpO2 i NIBP na jednym ramieniu/ręce bez 
pojawienia się alarmu w trakcie pompowania? 

Takie rozwiązanie jest fizjologicznie niemożliwe, a funkcja polega jedynie od odciągnięciu w czasie alarmu. 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią na 1200 pomiarów? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością pomiaru ciśnienia w trybie ciągłym z odstępem co 5 
sekund? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zawieszenia alarmów na 2 minuty? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 10 
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Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 4 poziomami alarmów? 

Odp: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 11 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości pamiętania 15 pacjentów? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaniem trendu do 4 godzin? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z licznika godzin pracy i możliwości podłączenia drukarki zewnętrznej? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z bez funkcji wyświetlania alarmów z innych monitorów i podglądu 
ich? 

Odp: Zgodnie z OPZ 
 

Zadanie nr 4 – Centrala do monitorowania 
 

1. – Pkt. IV,4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu centralę monitorującą posiadającą 
możliwość współpracy z systemem szpitalnym HIS posiadanym przez szpital natomiast 
bez integracji po stronie oferenta. 

ODP: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 

Mariusz Martyniak 

______________________ 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

Do wiadomości: 

- wszyscy uczestnicy 
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