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Wykonawcy w postępowaniu 
 

Postepowanie o udzielenia zamówienia w zapytaniu ofertowym na Dostawę, instalację oraz 
uruchomienie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej 
 
Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania: 
 

Pytanie nr 1: (pkt. 3) 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze, najlżejsze kompaktowe 

rozwiązanie techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjenta, które z 

racji konstrukcji i zasady działania prowadzi do uruchomienia biernego odpływu żylnego, będącego celem 

relaksacji klatki piersiowej pacjenta, bez koniczności stosowania czynności o nazwie „aktywna 

dekompresja”, np. za pomocą ssawki ? 

Oferowany przez nas aparat uruchamia mechanizm współpracy klatki piersiowej pacjenta z urządzeniem        

do kompresji, podczas resuscytacji, dzięki jednoczesnemu zastosowaniu tłoka, deski i pasów, tworząc dla 

generowanych i uzyskiwanych kierunków dostarczania i rozchodzenia się energii tzw. technologię 3D. 

Klatka piersiowa wraca samoistnie do pozycji „0” co uruchamia proces relaksacji, wzmaga bierny 

przepływ żylny i minimalizuje zagrożenie dodatkowych uszkodzeń, które mogą powstać w procesie 

resuscytacji z użyciem mechanicznej kompresji. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia pełnej relaksacji klatki 
piersiowej tj. pełnej dekompresji rozumianej jako odciążenie klatki piersiowej, mostka pacjenta 
przez zastosowane rozwiązanie (tłok, pas) i zainstalowane na pacjencie urządzenie. 

 

Pytanie nr 2: (pkt. 11) 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze rozwiązanie 

techniczne na rynku  aparatów do mechanicznej kompresji klatki piersiowej pacjenta, wyposażone w 

gniazdo transferu danych serwisowych, bez bezprzewodowej transmisji danych z pamięci urządzenia o 

parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie? 

Przebieg i efektywność prowadzonej resuscytacji zawsze są monitorowane przez dodatkowe, niezbędne         

na pokładzie ambulansu (czy w innych okolicznościach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy)  

aparaty, jak defibrylator/monitor funkcji życiowych, wyposażone w funkcje oceny jakości kompresji pod 

względem jej częstości, głębokości uciśnięć i wszystkich innych czynności ratowniczych, w tym przerw w 

kompresji. Takie urządzenia tworzą także z danych interwencji wspólny raport. 

Automatyczna transmisja danych obejmująca raportowanie parametrów zakończonej kompresji (bo 

przecież nie całej resuscytacji) z uwzględnieniem godziny włączenia aparatu, czasu jego pracy, ilości 

przerw, głębokości i szybkości uciśnięć jest wobec tego sprawozdaniem serwisowym. 

Prosimy także o informację do jakiego urządzenia dane te mają być transferowane i jaka jest ich rola 

raportowa wobec akceptowania jedynie spójnego raportu z całości stanu pacjenta i czynności 

ratowniczych w tym kompresji, uzyskiwanego z monitora funkcji życiowych pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Wskazane dane powinny 
być transferowane do dedykowanej aplikacji lub w innej formie np.: na wskazany adres email 
(zespołu PRM lub kierownika medycznego). Otrzymywane informacje będą  używane m.in. w celu 
polepszania warunków opieki i podnoszenia standardów udzielanej pomocy medycznej przez 
zespoły wyjazdowe pogotowia. 

 

Kompresja: 

 

Pytanie nr 1: (pkt. 2) 

Prosimy o określenie w jaki sposób ma być regulowana głębokość uciśnięć w podanym przez 

Zamawiającego zakresie 4-6cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie określił sposobu regulacji głębokości uciśnięć. Dopuszcza 
równoważnie system automatyczny i regulowany manualnie za pomocą np.: przycisków, pokręteł 
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Pytanie nr 2: (pkt. 4) 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze rozwiązanie 

techniczne w zakresie aparatów do mechanicznej kompresji, które stosowane może być dla pacjentów z 

zakresem szerokości klatki piersiowej do 40 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 

 

 

 

Pytanie nr 3: (pkt. 5) 

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowocześniejsze i najlżejsze rozwiązanie 

techniczne w zakresie aparatów do mechanicznej kompresji, które nie ogranicza możliwości jego 

stosowania do pacjentów o określonej wysokości mostka, opisuje natomiast obwód klatki piersiowej, w 

ramach którego działa najskuteczniej? Limitowane stosowanie aparatu do pacjentów z określoną 

wysokością mostka do 30 cm (co stanowi dokładny zapis z instrukcji stosowania aparatów Lucas) 

poważnie ogranicza grupę pacjentów, także ogranicza możliwości pracy ratownika  

Uprzejmie prosimy o udzielenie nam odpowiedzi dopuszczających do zaoferowania aparatu wysokiej 

klasy, nowoczesnego, przeznaczonego do pracy we wszystkich warunkach każdego transportu pacjenta ( 

w tym w pionowej pozycji klatki piersiowej), którego lekka i ergonomiczna konstrukcja stwarza 

komfortowe warunki pracy ratownikom. Aparaty te pracują z sukcesem w jednostkach ratownictwa 

górskiego, lotniczego i wojskowego także na Państwa terenie. 

Ograniczanie wymagań, nawet tylko w zapytaniu ofertowym, do jednego tylko modelu aparatu i 

Producenta, zamyka możliwości rozwoju i wprowadzania nowych technologii. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów przedmiotu 
zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


