Maków - Mazowiecki , 13/07/2018

ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
szpital@szpital-makow.pl
Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Pak Nr 2- System kompresji klatki piersiowej
Przetarg znak: 15/2018

1. Czy Zamawiający zmieni wymagania dotyczące głębokości ucisku dla pacjentów standardowych na zakres
od 5 do 6 cm zgodnie z wytycznymi Europejskiej rady Resuscytacji z 2015 r. ?
Podany w wymaganiach zakres obowiązywał w starych wytycznych i został zmieniony.
Odp. Dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do kompresji klatki piersiowej z klasyfikacją IP 43,
przy czym IP dla akumulatora w tym urządzeniu ma wynosi IP 44 ?
Odp. Tak

3. Czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane urządzenie miało pamięć rejestrującą wszystkie
parametry kompresji w czasie z możliwością jej transferu na dowolny komputer poprzez WiFi oraz
dekompresje aktywna polegającą na przy śpieszeniu odprężenia klatki piersiowej, co zwiększa istotnie
ilość przetłaczanej przez serce krwi ?

Odp. Dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 2 – System kompresji klatki piersiowej
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do mechanicznej kompresji klatki
piersiowej, które posiada system pasów stabilizujących pacjenta, bez konieczności stosowania odrębnej
podkładki pod głowę? Takie rozwiązanie gwarantuje pełną stabilizację pacjenta nawet w czasie
transportu.

Odp. Tak

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane urządzenie posiadało oprócz trybu 30 uciśnięć/ 2
wdechy, trybu pracy ciągłej, również tryb pracy 15 uciśnięć/ 2 wdechy? Takie rozwiązanie zapewni
możliwość poddania terapii szerszej grupie populacji: osób dorosłych, osób skrajnie otyłych jak również
dzieci, które przekroczyły 25 kg masy ciała.
Odp. Dopuszcza

Pytanie nr 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 6 tygodni od
podpisania umowy.
Odp. Tak

Pak Nr 1, Holter – 2 sztuk
Pyt. 1 Czy zamawiający dopuści do przetargu holtery z własnym dedykowanym oprogramowaniem
spełniającym podane wymagania? Obligatoryjny wymóg wskazanego oprogramowania wymusza
oferowanie sprzętu wyłącznie jednego producenta.
Odp. Postępowanie dotyczy rozbudowy istniejącego systemu. Jeżeli dostawca wymieni system
docelowo 4 holterów w cenie przetargowej - dopuszcza
Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy oprogramowanie do analizy Holtera z
analizą w trybie retrospektywnym bez analizy prospektywnej ? Analiza prospektywna potrafi być bardzo
czasochłonna i wymagająca przy skomplikowanych badaniach w momencie gdy analiza retrospektywna
jest bardzo dokładnym rozwiązaniem i w pełni wystarczającym do poprawnego zaklasyfikowania
pacjenta.
Odp. Nie
Pyt. 3. Czy zamawiający dopuści do przetargu holter ABPM o zakresie mierzonego ciśnienia 30260mmHg? Jest to zakres wystarczający do poprawnej pracy w warunkach klinicznych.
Odp. Tak

