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Nowy Sącz, dnia 17.02.2012 r. 

 

Nr sprawy: MRPO/Tatry/05/2012 
 

Otrzymują: 
wg. rozdzielnika 

 

  

Dotyczy:  Przetargu jednostopniowego pn. „Dostawa wraz z instalacją defibrylatorów AED i szafek 

na defibrylatory dla schronisk górskich PTTK objętych programem: „Zielone Schroniska w 

Tatrach Polskich.” 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

I. Na podst. § 10 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K . 

"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 01/2010 z dnia 

14 czerwca 2010 r., zwanego dalej „Regulaminem” zamawiający Schroniska i Hotele 
P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Warunków zamówienia: 

 

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator aed zasilany z baterii nieładowalnej litowo-

manganowej o minimalnej ważności 4 lat i pojemności 60 wstrząsów ze względu na 

konstrukcje tj. integracje baterii z elektrodami z jedną datą ważności dla jednego 

pacjenta? System taki gwarantuje, że każdy pacjent będzie defibrylowany z nowej 

baterii i elektrod przy maksymalnych parametrach pracy i zasilania niezależnie od 

warunków? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak.  

 

2. Pytanie nr 2 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wraz z defibrylatorem jednej pary elektrod dla 

dzieci tj. dla pacjentów poniżej 25 kg lub 8-ego roku życia ze względu na praktycznie 

nie notowane przypadki defibrylacji dzieci za pomocą aed? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 

3. Pytanie nr 3 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator aed z wbudowanym metronomem 

ułatwiającym zachowanie rytmu masażu serca lecz bez informacji ile sekund 

pozostało do końca wykonania cyklu RKO? Zgodnie z zaleceniami ERC 2010  czas na 

resuscytację pomiędzy poszczególnymi wstrząsami wynosi 2 minuty powinien być 

poświęcony na efektywny masaż serca i wentylację w stosunku 30:2 lub sam masaż 
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serca, gdy udzielający pomocy nie czuje się na siłach wykonać wentylację metodą 

usta – usta. Czas ten nie może być ani skrócony ani wydłużony gdyż aparat jest 

zaprogramowany na 2 minuty, stąd informacja nic nie wnosi ani pomaga w czasie 

masażu serca. Ponadto funkcja ta zawęża możliwość złożenia oferty tylko przez jedną 

firmę co zamyka możliwość otrzymania oferty od innych oferentów. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 
4. Pytanie nr 4 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator aed bez funkcji informowania o liczbie 

wykonywanych wstrząsów na bieżąco? Funkcja ta jest przypisana defibrylatorom aed 

rozbudowanym o monitoring EKG na ekranie aparatu i funkcji ręcznej defibrylacji. W 

defibrylatorach publicznych ilość defibrylacji odczytywana jest z pamięci aparatu.  

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. 

 

5. Pytanie nr 5 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści aparat, który ma wbudowana pamięć wewnętrzną 

pozwalającą na zapis do 90 minut EKG i zdarzeń? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. Zamawiający dopuści defibrylator, który pozwoli na 60 minutowy lub dłuższy 

zapis parametrów EKG wraz ze zdarzeniami. 

 

6. Pytanie nr 6 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator aed, w którym dane zapisane w pamięci są 

sczytywane bezpośrednio na komputer PC za pomocą kabla USb? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 

7. Pytanie nr 7 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści szafkę, która spełnia wszystkie lecz jest o szerokości 

300mm? Szafki są często przygotowane pod wymiary aparatów i w przypadku 

kompaktowych konstrukcji nie ma potrzeby dostarczania szafki o dużych gabarytach? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 
8. Pytanie nr 8 Wykonawcy: 

W nawiązaniu do opisu parametrów Przedmiotu Zamówienia, prosimy  

o dopuszczenie na zasadzie równoważności oferty na defibrylator półautomatyczny 

AED Plus firmy ZOLL Medical Corporation (USA), światowego lidera w produkcji 

defibrylatorów, o podanych niżej parametrach: defibrylator przenośny, dwufazowy, 

półautomatyczny, komunikacja i podpowiedzi głosowe w języku polskim, z doradcą 

RKO (monitorowaniem częstości i głębokości uciśnięć klatki piersiowej), 

bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera, dwufazowa fala defibrylacji, zapis 

EKG i rejestr zdarzeń w pamięci wewnętrznej, wyposażenie w elektrody służące do 

defibrylacji i monitorowania EKG, widoczny wskaźnik gotowości, możliwość, 

pojemność baterii min. 300 pełnych wyładowań, interfejs użytkownika zawierający 

polecenia głosowe, dźwięki ostrzegawcze, wyświetlane. Komunikaty, możliwość  
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wykrywania ruchu w czasie analizy EKG, wyświetlacz pokazujący stan urządzenia, 

możliwość nastawienia bieżącej daty i czasu, możliwość zmiany głośności 

komunikatów i podpowiedzi, wewnętrzna pamięć cyfrowa, pojemność – minimum 

3,5 godzin zapisu EKG, najwyższa odporność na kurz i wodę, możliwość aktualizacji 

wytycznych za pomocą oprogramowania.  

Parametry szczegółowe defibrylatora:  

• defibrylacja: rodzaj impulsu- dwufazowy, energia: 120 -200J (dorośli), 50-85J 

(dzieci), czas ładowania do energii maksymalnej do 10 sek.,  

• polecenia głosowe i tekstowe na wyświetlaczu prowadzące ratownika przez etapy 

pierwszej pomocy w języku polskim,  

• codzienny test prawidłowości działania aparatu ze stale widocznym wskaźnikiem 

autotestu  

• elektrody samoprzylepne: okres przydatności 24 miesiące, długość kabla 86 cm  

• obsługa za pomocą 2 przycisków: włączenie urządzenia i wyzwolenie defibrylacji  

• piktogramy prowadzące osobę udzielająca pomocy przez pełny algorytm 

postępowania zgodnie z Wytycznymi 2010 Europejskiej/ Polskie Rady Resuscytacji,  

• przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna do 3,5 godz. zapisu EKG, transfer 

danych i raportów z interwencji do komputera z oprogramowaniem ZOLL Rescue Net 

Code Review (oprogramowanie nieodpłatne)  

• zasilanie: bateria PhotoFlash typ 123, żywotność do 5 lat (do 300 wyładowań z 

energią maksymalną),  

• najwyższa klasa ochrony przed zanieczyszczeniami kurzem i wodą: IP55,  

• elektrody: dla dorosłych – dwie pary, dla dzieci – 2 pary, wraz z przewodem.  

• automatyczny codzienny test urządzenia i baterii  

• Waga 3,1 kg 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający zweryfikuje parametry zaoferowanego produktu na etapie badania 

oferty przetargowej. Oferowany produkt musi spełniać wymagania opisu przedmiotu 

zamówienia wraz z jego modyfikacjami oraz wiążącymi Zamawiającego  

i Wykonawców wyjaśnieniami treści Warunków zamówienia. 

 
9. Pytanie nr 9 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę na defibrylator o 

następujących parametrach:  

Nowoczesna skrzynka do montażu na ścianie, służąca do przechowywania 

defibrylatora ZOLL AED Plus. Wyposażona w nowoczesny system alarmowy. Istnieje 

możliwość dodania modułu transmisji (GSM)-bezobsługowa informacja SMS-owa o 

użyciu ZOLL AED Plus dla max. 4 odbiorców. Oddzielnie można zainstalować tabliczkę 

informacyjną (ew. opcja podświetlenia).  

Parametry szczegółowe szafki:  

• przeźroczysta plastikowa obudowa: szczelne zamknięcie (zabezpieczenie przed 

kurzem)  

• moduł alarmowy:  

• sygnalizacja świetlna  

• sygnalizacja dźwiękowa:  

- 32 dźwięki alarmów  

- regulowany poziom sygnału dźwiękowego  
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- zasilanie bateryjne (9V)  

- zabezpieczenie antykradzieżowe  

• możliwość rozbudowy o moduł transmisji GSM:  

- przesyłanie informacji o użyciu ZOLL AED Plus  

- programowanie 4 numerów telefonów komórkowych, które odbierają SMS-y 

informacyjne  

- komunikaty SMS-owe o długości do 20 znaków  

- możliwość podświetlenia tabliczki informacyjnej (230V)  

PARAMETRY TECHNICZNE:  

• wymiary: (wys. szer. gł.) 40 cm 37 cm 21 cm  

• ciężar: około 1 kg  

• zasilanie: 1 x bateria 6LR61  

• maksymalny czas ciągłej pracy alarmu: ok. 5 godzin 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający zweryfikuje parametry zaoferowanego produktu na etapie badania 

oferty przetargowej. Oferowany produkt musi spełniać wymagania opisu przedmiotu 

zamówienia wraz z jego modyfikacjami oraz wiążącymi Zamawiającego  

i Wykonawców wyjaśnieniami treści Warunków zamówienia. 

 
10. Pytanie nr 10 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z baterią o pojemności 300 wyładowań? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 

11. Pytanie nr 11 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie ma funkcji informowania ile sekund 

pozostało do końca cyklu RKO? 

Uzasadnienie: 

Oferowany przez nas defibrylator posiada nowoczesny, przyjazny system 

przeprowadzania użytkownika przez pełen cykl RKO, jeśli jest on wymagany. 

Resuscytacja krążeniowo oddechowa jest wspierana przez podpowiedzi: 

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” 

„Dwie minuty” 

“Szybko uciskaj klatkę piersiową pacjenta” 

Taktometr poprowadzi ratownika dając dźwięk "BEEP" dla prawidłowego czasu 

ucisku. 

Po każdym cyklu kompresji urządzenia informuje ratownika podpowiedzią: 

“Podaj dwa oddechy” 

W związku z powyższym, licznik czasu, który pozostał do końca cyklu RKO jest zbędny. 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 
12. Pytanie nr 12 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kartą pamięci wewnętrznej, która pozwala na 

sprawny transfer zapisanych informacji do komputera? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak.  
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13. Pytanie nr 13 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z automatycznym testem nie wymagającym 

uruchomienia przez użytkownika? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 
14. Pytanie nr 14 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, który nie informuje ile sekund pozostało do 

końca wykonania cyklu RKO? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. 

 
15. Pytanie nr 15 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zapisem na kartę CF do 100 godzin zapisu, ale 

bez pamięci wewnętrznej? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. Zamawiający dopuści defibrylator, który pozwoli na 60 minutowy lub dłuższy 

zapis parametrów EKG wraz ze zdarzeniami. Zapis na karcie lub w pamięci 

wewnętrznej urządzenia. 

 
16. Pytanie nr 16 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zapisem danych i głosu na karcie CF? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający dopuści zapis na karcie lub w pamięci wewnętrznej urządzenia. 

  
 

 

 

 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 
.................................................................. 

(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 
W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. strona internetowa: www.schroniska-pttk.com.pl  , 

2. Wykonawcy, którzy pobrali Warunki zamówienia, 

3. aa. 


