SzWNr2–ZPZ/250/022/19/303

Rzeszów, 2019.04.02

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego.

Zadanie realizowane w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0351/18
pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie"'

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 z zm.) przekazuje treść zapytań od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

I.
1. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z elektrodami zewnętrznymi dla
dorosłych i dla dzieci bez wskaźnika jakości kontaktu z pacjentem, natomiast systemem w defibrylatorze,
dokonującym pomiaru impedancji klatki piersiowej, wykrywającym niewystarczający kontakt elektrod z
ciałem pacjenta i/lub nieodpowiednie połączenie elektrod z defibrylatorem? Dzięki temu defibrylator
automatycznie dostosowuje natężenie i napięcie prądu a także czas trwania fali defibrylacyjnej.
Gdy jakość kontaktu elektrod jest niewystarczający, defibrylator wyświetla na monitorze LCD komunikat
NISKA IMPED. – PONOWNE ŁAD lub NIEPRAW. DOPŁYW ENERGII.
Odp. Tak
2. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z gniazdem EKG/Synchr.
umożliwiającym synchronizację zdalną i obserwację sygnału EKG w czasie rzeczywistym przy użyciu
monitora innego rodzaju, co jest najczęściej wykorzystywane na SOR, ale bez możliwości synchronizacji
EKG do pompy kontrpulsacyjnej?

Odp. Tak
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II.
Do Zadania nr I - Defibrylator
1. Czy zamawiający wymaga możliwości rozbudowy defibrylatora o dedykowany moduł, umożliwiający
transmisję danych medycznych poprzez WIFI, oraz możliwość wykonania pomiaru EtCo2 u pacjentów?”
Odp. Nie

III.
Pytanie 1 Pakiet 1 Defibrylator szt. 2 pkt 22
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z monitorowaniem EKG z 3-odprowadzeń?
Odp. Nie
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie wyżej
udzielonych odpowiedzi.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
08.04.2019 r godz. 09.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.04.2019 r godz.
09.30 w Budynku Zamówień Publicznych.
Z poważaniem
DYREKTOR
Krzysztof Bałata
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