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      Słupsk dnia 30 października 2014 r.  

 

SE- 407/12/14 

 

        Strona internetowa: 

        www.pogotowie.slupsk.pl  

      

                                               WYJAŚNIENIE nr 1 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w 

trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. urządzeń do automatycznego, 

nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta  

(sprawa nr  SE- 407/12/14) 

 

 

 W dniu 28 października 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dot. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego. 

 

 

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności urządzenie 

spełniające wymagane funkcje, ale działające na innej zasadzie niż określone w warunkach 

technicznych specyfikacji, o następujących parametrach:  

 

 

L.p. Parametr Wartość 

1.  Urządzenie przenośne przeznaczone dla 

pacjentów o wadze do min. 130 kg 

Tak,  bez ograniczeń 

wagowych pacjenta 

2.  Urządzenie przeznaczone dla pacjentów o 

wymiarach : 

- szerokość klatki piersiowej do min. 45 cm 

- wysokość położenia mostka do min. 30 cm 

 

 

- Tak. Do 45 cm 

- Tak. Do 30,3 cm 

3.  Głębokość ucisku mostka w przedziale 5 do  

6 cm zgodnie z wytycznymi ERC i AHSA 

Tak, głębokość 5,3 cm  

+/- 0,2 cm 

4.  Częstość ucisków w zakresie 100 – 120 u./min. 

zgodnie z wytycznymi ERC i AHSA 

Tak, częstość ucisków 102 uc. 

+/- 2 /min. 

5.  Automatyczne dopasowanie urządzenia do 

rozmiarów kl. piersiowej 

Tak 

6.  Automatyczne dopasowanie siły uciśnięć do 

podatności kl. piersiowej 

Tak 

7.  Zasilanie z 1 akumulatora czas pracy min. 30 

min 

Tak, czas pracy z 1 

akumulatora min. 45 min 

8.  Możliwość zasilania urządzenia z sieci 230 V 

~AC 

Tak 
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9.  Możliwość zasilania urządzenia ze źródła 

prądu DC = 12 V (ściana karetki)  

Tak 

10.  Możliwość zamocowania wraz z pacjentem do 

noszy 

Tak 

11.  Ładowarka akumulatorów z funkcją testowania 

i rekondycjonowania 

Tak, ładowarka zintegrowana 

z urządzeniem. Akumulatory 

foliowe (najnowszej generacji) 

nie wymagające 

rekondycjonowania. Test na 

bieżąco w czasie ładowania. 

12.  Wyposażenie : 

- ssawki na mostek do uciskania kl. piersiowej 

min. 6 szt. 

- plecak 

 

- Tak, ssawki 6 szt 

wielorazowego użytku  

- plecak umożliwiający łatwy 

transport urządzenia nawet na 

duże odległości 

13.  Okres gwarancji min. 12 miesięcy Tak 

14.  Czas reakcji serwisu max. 48 godz. Tak 

 

Urządzenie to spełnia wszystkie wymogi jakie stawia przed masażem klatki piersiowej 

Europejska Rada Resuscytacji (ERC) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) 

w wytycznych opublikowanych w 2010 r. i jest używane w Polsce w ponad 210 egzemplarzy, 

w tym w 106 karetkach systemu ratownictwa medycznego. 

 

Jednocześnie prosimy o anulowanie parametrów granicznych zamieszczonych w SIWZ 

lub dopuszczenie ich alternatywnej wersji podanej w poniżej formie, która umożliwia 

zaoferowanie obu urzadzeń występujących na polskim rynku: 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Parametry wymagane 

Potwierdzenie 

spełnienia 

wymagań 

TAK/NIE 

 

 

Parametry 

oferowane 

1 2 3 4 

I.  WYMAGANIA TECHNICZNE 

1.  Urządzenie przenośne o wadze nie 

przekraczającej 12 kg w pełnej gotowości do 

działania,  

 

 

2.  Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o wadze 

min. 130 kg 

 

 

3.  Możliwość zastosowania dla pacjentów o 

obwodzie klatki piersiowej do 130 cm lub 

alternatywnie w zakresie wysokości mostka 17 – 

30,3 cm 

i szerokości klatki piersiowej do 35 cm 
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4.  Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za 

pomocą taśmy piersiowej lub alternatywnie 

ssawki pozycjonowanej na mostku pacjenta 

 

 

5.  Częstość uciśnięć min. 80/minutę +/- 10% lub 

alternatywnie w zakresie 100 – 120 uc./min. 

zgodnie z wytycznymi ERC z 2010 r. 

 

 

6.  Głębokość uciśnięć dla pacjentów dorosłych - 

min. 20% głębokości klatki piersiowej lub 

alternatywnie w zakresie 5 – 6 cm zgodnie z 

wytycznymi ERC z 2010 r. 

 

 

7.  Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie 

30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz 

możliwość pracy w trybie ciągłym 

 

 

8.  Automatyczne dopasowanie aktywnego 

elementu urządzenia do rozmiarów klatki 

piersiowej pacjenta – bez jakiejkolwiek 

ingerencji personelu 

 

 

9.  Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do 

podatności klatki piersiowej pacjenta 
 

 

10.  Automatyczne zatrzymanie uciśnięć w 

przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji 

pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej 

względem elementu prowadzącego uciski) 

 

 

11.  Możliwość wykonania defibrylacji bez 

zdejmowania urządzenia z pacjenta 
 

 

12.  Zasilanie akumulatorowe, w komplecie 

minimum 3 akumulatory Li-Ion (przy czasie 

pracy 30 min z 1 akum.) lub alternatywnie 1 

akumulator  LiPo (przy czasie pracy z 1 

akumulatora 45 min. oraz możliwości zasilania 

urządzenia z sieci 230 V AC lub 12 V DC – 

ściana karetki) 

możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez 

użycia dodatkowych narzędzi 

 

 

13.  Czas pracy z 1 akumulatora minimum 30 minut   

14.  Możliwość zamocowania urządzenia wraz z 

pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza 

ratowniczego 

 

 

15.  Możliwość transportu pacjenta na 

wykorzystywanych w działaniach ratowniczych 

środkach transportu (deska ortopedyczna, 

płachta ratownicza, ...) bez przerywania pracy 

urządzenia  

 

 

16.  Możliwość transportu pacjenta bez przerywania 

pracy urządzenia przy pochyleniu do min. 45
O 

-  

załączyć potwierdzenie producenta 
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17.  Możliwość ciągłego prowadzenia uciśnięć klatki 

piersiowej bez zatrzymywania pracy urządzenia: 

 w trakcie transportu pacjenta w 

ambulansie oraz na noszach 

 w trakcie przenoszenia pacjenta na nosze, 

płachtę ratowniczą, deskę ortopedyczną 

(dopuszcza się przerwę poniżej 3 sek 

podczas przenoszenia pacjenta z 

zapiętym urządzeniem  na nosze) 

 

 

18.  Wyświetlacz LCD z prezentacją aktualnego 

trybu pracy urządzenia,  stanu naładowania 

akumulatora oraz ustawień konfiguracyjnych lub 

alternatywnie pulpit z diodami LED 

podświetlajacymi stan naładowania akumulatora 

oraz ustawienia konfiguracyjne 

 

 

19.  Ładowarka akumulatorów (akumulatora) z 

funkcją testowania i rekondycjonowania, 

zintegrowana lub zewnętrzny moduł 

 

 

20.  Torba transportowa na urządzenie i akcesoria  

 

 

21.  Kompletne wyposażenie jednorazowego użytku, 

min. 6 kpl. 

 

 

 

 

II.  INNE WYMAGANIA 

20. 

 

Deklaracja Zgodności CE, Certyfikat CE, 

Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - 

załączyć do oferty 

 

 

21. Warunki środowiskowe: 

 temperatura pracy min. 0-40 
o
C 

 wilgotność wzgl. min. 5-95% 

 uderzenia min. 10 g wg IEC 60068-2-27 

 szczelność min. IP 23 wg IEC 60529 

 

 

III. GWARANCJA / SERWIS 

22. Okres gwarancji min. 12 miesięcy   

23. Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny 
 

 

24. Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, 

nr tel. i fax.) 
 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostaje przy swoich warunkach, patrz SIWZ. 
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Pytanie 2. 

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania do każdego urządzenia 24  jednorazowych 

elementów mających bezpośredni kontakt z pacjentem podczas  masażu w postaci taśmy lub 

ssawki ? 

 

Ilość ta zabezpieczy Zamawiającego w te akcesoria na okres 1 roku przy dwóch  reanimacjach 

miesięcznie. 

 

Jednocześnie chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć aspekt ekonomiczny korzystania z urządzeń do 

automatycznej kompresji klatki piersiowej, na przykładach poniżej: 

Koszt użytkowania Auto Pulse przy  1 szt, ceny netto (+8%VAT) 

 

1. Koszt akumulatora 4.889,00 x 4 szt (wskazane przy użytkowaniu w karetkach pogotowia) = 

19.556,00 zł  przy 100 cyklach ładowanie/rozładowanie (tyle podaje producent) 

2. Koszt użycia jednorazowych pasów 1 szt - 546,00 zł x 24 reanimacji = 13.104,00 zł 

 

Koszt użytkowania Lukasa 2 przy założeniu 1 szt, ceny netto (+8%VAT) 

 

1. Koszt akumulatora 1 szt – 3000 zł nie potrzeba więcej bo jest zasilanie 230 V AC lub 12 V 

    DC – ściana karetki  przy 200 cyklach ładowanie/rozładowanie (tyle gwarantuje producent) 

2. Koszt użycia jednorazowej ssawki  1 szt - 27 zł x 24 reanimacji = 648 zł 

 

 

Przy posiadanych obecnie przez Państwo 4 szt AutoPulse w niedługiej przyszłości należy 

spodziewać się wymiany w 4 karetkach 16 szt akumulatorów na łączną kwotę 78.224,00 zł 

netto.  

W kalkulacji obecnej nie wzięto pod uwagę kosztów zakupu 4 szt ładowarek w kwocie 

8.821,00 zł za sztukę (łącznie 35.284,00 zł). 

 

Akumulatory stosowane przy AutoPulse wymagają wymiany co 2 lata. Łatwo więc wyliczyć 

jakie koszty będą obciążały budżet pogotowia.  

 

Oczywiście akumulatory wykorzystywane w Lukasie 2 również wymagają wymiany ale co 

około 3 lata (ilość gwarantowanych cykli ładowanie/rozładowanie) i koszty są zdecydowanie 

niższe. 

 

Pamiętać należy również o aspekcie koniecznym codziennym ładowaniu akumulatorów w 

AutoPulsie oraz pilnowaniu aby przeszły 1 x na dwa tygodnie test akumulatora co wyłącza go z 

pracy na czas 12 godzin.  

Tego typu niedogodności nie występują w Lukasie 2 ze względu na zastosowanie akumulatora 

jak również możliwości ładowania z sieci 220V (ogólnie dostępne) jak również z zasilania 

karetki. 

 

Koszta użytkowania zawarte powyżej uwzględniają konieczną wymianę elementów 

jednorazowych po każdym użyciu, dotyczy to tak pasa LifeBand jak również „przyssawki”. 
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Opowieści aby pasy owijać folią lub innym materiałem nie są brane pod uwagę albowiem przy 

jakimkolwiek zakażeniu pacjenta brudnym pasem koszty wynikające z odpowiedzialności 

karnej będą ogromne i niewspółmierne do użytkowania elementów jednorazowych 

wielokrotnie (co wyraźnie zaznacza producent w swoich ulotkach) 

 

Z ostatnich doświadczeń na rynku zdecydowanie widać korzyści płynące z użytkowania 

urządzenia Lukas 2 co przełożyło się na zakup takich jednostek jak: 

 

1. PR Elbląg - 7 szt 

2. PR Bydgoszcz - 2 szt (poprzednio kupiono 4 szt. Autopulse) 

3. PR Białystok  - 12 szt. (poprzednio kupiono 2 szt. Autopulse) 

4. PR Biała Podlaska – 11 szt. (poprzednio kupiono 2 szt. Autopulse 

5. PR Kraków – 9 szt. (poprzednio kupiono 1 szt. Autopulse) 

6. PR Chełm – 11 szt. 

7. PR Zamość – 12 szt. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostaje przy swoich warunkach, patrz SIWZ. 

 


