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Sz. P.  Wykonawcy uczestniczący w

                                                                        postępowaniu o udzielenie zamówienia
               wg rozdzielnika     

Nr sprawy: NOZ – 19 / 13

Dotyczy: Zakup sprzętu medycznego.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przekazuję następujące wyjaśnienia:     

Pytania:
1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator ze zintegrowanym zasilaniem 10-16 V DC? Oferowane urządzenie
     posiada złącze DC 10 do 16 VDC i może pracować z kompletnie rozładowanymi bateriami jak i bez baterii?.
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania akumulatory bez efektu pamięci?.
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez trybu doradczego z automatyczną analizą EKG?.
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i przekątnej
     8,4”?.
5. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością monitorowania  i teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG lecz
    bez funkcji analizy i interpretacji?.
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością transmisji danych na komórkę za pomocą
    Bluetooth? Oferowane urządzenie posiada również pamięć zewnętrzną w postaci karty SD?.
7. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 1.32 „ wydruk EKG w formacie 4x3 odprowadzenia”?.
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w drukarkę o szerokości 100mm z możliwością
     wydruku 3 krzywych dynamicznych?.
9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością transferu danych za pomocą Bluetooth i karty SD w
     miejsce wymaganego portu RS232?.
10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez możliwości zaprogramowania i uruchomienia urządzenia w
      systemie Rescue Net Medgate? Wymagany parametr cechuje konkretny model urządzenia i stanowi blokadę parametrów
      uniemożliwiając udział w  postępowaniu innym oferentom niż Paramedica Polska?.
11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z innym systemem do przesyłu 12 odprowadzeń EKG niż opisany
      Rescue Net Medgate?  Oferowany transfer odbywa się poprzez przesył danych Bluetoothem z defibrylatora na medium
       (komórka/smartfon/ipad) posiadające zainstalowane dedykowane oprogramowanie do przeglądania danych. Jeśli
       występuje potrzeba dane można przesłać dalej np. na PC. Dane mogą być konwertowane np. do formatu pdf ?.
12. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością zasilania i ładowania akumulatorów z instalacji karetkowej 12 V za
      pomocą dodatkowego modułu?.
13. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym do transferu danych wykorzystywane są karty pamięci (brak portu RS
       232)?.
14. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, nie współpracujący z systemem Rescue Net Medgate? 

Odpowiedzi
Ad. 1 Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze zintegrowanym zasilaniem 10-16 V DC, który posiada złącze
           DC 10 do 16 VDC i może pracować z kompletnie rozładowanymi bateriami jak i bez baterii.
Ad. 2 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania akumulatory bez efektu pamięci.
Ad. 3 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator bez trybu doradczego z automatyczną analizą EKG.
Ad. 4 Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED i przekątnej
          8,4”.
Ad. 5 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością monitorowania  i teletransmisji 
           12-odprowadzeniowego EKG lecz bez funkcji analizy i interpretacji.
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Ad. 6 Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który posiada możliwość transmisji 12-odprowadzeniowego ekg za
         pomocą  Bluetooth oraz  posiada kartę Flesh pod warunkiem transmisji danych zgodnie z wymogiem transmisji 
          12-odprowadzeniowego ekg przez telefon  komórkowy na dowolny zaprogramowany adres poczty elektronicznej oraz pamięcią
           min. 100 epizodów lub min. 40 fragmentów  krzywej ekg.
Ad. 7 W pkt. 1.32. zał. nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga:  na wydruku 12 -odprowadzeniowego ekg powinno znajdować się kolejno
        4 sekcje po 3 krzywe ekg.
Ad. 8 Zamawiający nie określił szerokości drukarki tylko zapis zgodny z  pkt. 1.32. zał. nr 1 do SIWZ.
Ad. 9  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością transferu danych za pomocą Bluetooth i karty SD
          w miejsce wymaganego portu RS232.
Ad. 10 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator bez możliwości zaprogramowania i uruchomienia urządzenia
            w systemie Rescue Net Medgate.     
Ad. 11 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator z innym systemem do przesyłu 12 odprowadzeń EKG niż
            opisany  Rescue Net Medgate. 
Ad. 12  Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością zasilania i ładowania akumulatorów z instalacji
              karetkowej 12 V za pomocą dodatkowego modułu.
Ad. 13 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator, w którym do transferu danych wykorzystywane są karty
              pamięci.
Ad.14 Zamawiający nie dopuści do zaoferowania defibrylator, który  nie  współpracuje z systemem Rescue Net Medgate.

ZATWIERDZIŁ
       Dyrektor
Zdzisław Kulesza

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z  2013 roku poz. 907 
ze zm.) żądamy odwrotnego potwierdzenia otrzymania pisma przesłanego faksem w dniu dzisiejszym pod nr faks:
 (81) 533-78-00
- ilość stron ..................................................
- data otrzymania ..........................................
- pieczęć i podpis adresata ............................        
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