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Dotyczy:  DAM.230.0066.20222.CSK 

Urządzenie do masażu klatki piersiowej  

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1: 

1. W związku z ogłoszeniem postępowania o sygnaturze DAM.230.0066.2022.CSK, zwracamy się 
do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności urządzenie do 
mechanicznej kompresji klatki piersiowej o poniższych parametrach. 

• 1 deska przezierna dla promieniu RTG- każda oferowana przez nas deska pod plecy jest 
wykonania z włókna węglowego, dzięki czemu jest przeziera dla promieni RTG- doposażenia 
urządzenia kolejną deskę może generować nie potrzebna koszty dla Zamawiającego, 

Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje następującej zmiany pkt. 3 Formularza 
parametrów technicznych: 
 

3. Dodatkowa deska pod plecy 

przezierna dla promieni RTG 

(dopuszcza się dostarczenie deski 

przeziernej jako dodatkowego 

wyposażenia urządzenia) 

wymagany TAK / NIE 

 
• Automatycznemu dostosowaniu pozycji tłoka w zależności od zmian oporu klatki piersiowej 

podczas RKO 
Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy Formularza parametrów technicznych bez zmian 

 
• Regulowanym w całym zakresie pozycji wyjściowej tłoka wraz z elementem bezpośredniego 

kontaktu z klatką piersiową, 
Odp.:  Zamawiający pozostawia zapisy Formularza parametrów technicznych bez zmian 
 
• 2 wielorazowych elementach bezpośredniego kontaktu z klatką piersiową, 
Odp.:  Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje następującej zmiany pkt. 25 
Formularza parametrów technicznych: 
 

25. Jednorazowa przyssawka – min. 12 

szt. lub wielorazowy element 

bezpośredniego kontaktu z 

klatką piersiową – min. 2 szt. 

wymagany TAK / NIE 

 
Pytanie 2 

Dotyczy wzoru umowy: 
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2. W związku z ogłoszeniem postępowania o sygnaturze DAM.230.0066.2022.CSK, zwracamy się 

do Zamawiającego z pytaniem, czy wydłuży termin, po którym następuje wymiana urządzenia 

z 14 do 30 dni? Zwyczajowo do 14 dni Zamawiający pozostawiają Wykonawcom na wykonanie 

napraw wymagających sprowadzenia części od producenta.  

Odp.:  Zamawiający podtrzymuje zapis umowy ze względu na przeznaczenie urządzenia dla Izby 

Przyjęć, udzielającej świadczeń w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu.  

 

Ponadto Zamawiający dokonuje następującej zmiany pkt. 8 Formularza parametrów technicznych: 

8. 

Współczynnik kompresji stały lub 

zmienny podczas RKO 

oceniany 
dostępne ustawienia 

min.: 
102+/-2, 111+/-2 oraz 

120+/-2 

Należy podać 
TAK – 5 pkt. 
NIE – 0 pkt. 

  

 


