Zamość, dnia 07 lutego 2019 r.

Do wykonawców

Informacja o treści pytań Wykonawcy oraz o udzielonych wyjaśnieniach

Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę urządzeń medycznych do wyposażenia Szpitala
Jednego Dnia
Zamawiający informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące
pytania od Wykonawców:

Pytanie nr.1 do zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga aby pompa do endoskopii kręgosłupa jak i artroskopii posiadała następującą
funkcjonalność:
- wykorzystywała dreny wielorazowe w torze napływu
- wyposażona w programy spine i artorskopii
- program spine z możliwością wyboru różnych instrumentów w menu np.: do stenoz
- menu w języku Polskim
- program artroskopii wyposażony w możliwość wyboru gotowego programu roboczego: kolano, bark,
małe stawy
- przepływu płynu irygacji dla programu artroskopii w zakresie: 0.1 – 2.0 l/min
- przepływu płynu irygacji w zakresie 20-100%
- zakresie pracy ciśnienia płynu 15 – 200 mmHg
- wyposażona w duży czytelny 6.5” wyświetlacz TFT
- wyposażona w funkcję ssania o wartości -60 kPa
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga min. funkcjonalności:
- pompa do endoskopii kręgosłupa jak i artroskopii powinna wykorzystywać dreny wielorazowe
w torze napływu
- pompa powinna być wyposażona w programy kręgosłup/artroskopia
- pompa powinna być kompatybilna z zestawem do stenoz
Pozostałe funkcjonalności są dopuszczane przez Zamawiającego ale nie obligatoryjne.

Pytanie nr.2 do zadania nr 3
Czy Zamawiający wymaga konsola sterująca była wyposażona w następującą funkcjonalność:
- możliwość pracy zarówno z ostrzami w zabiegach kręgosłupa w tym stenoz jak i artroskopii
- współpracująca z uchwytem napędowym z zadania nr 4.
- wyposażona w dwa gniazda do podłączenia rękojeści
- funkcję detekcji narzędzia wraz z wyświetlaniem parametrów eksploatacyjnych (całkowity czas pracy
ostrza, ilość podłączeń danego ostrza).
- regulowana prędkość oscylacji (max. 2Hz)
- płynna zmiana momentu obrotowego w zakresie 10-100%
- możliwość sterowania poprzez ekran dotykowy monitora
- cztery wartości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0.5Hz
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga min. funkcjonalności:
- konsola sterująca powinna posiadać możliwość pracy zarówno z ostrzami w zabiegach
kręgosłupa w tym stenoz jak i w zabiegach artroskopii
- konsola sterująca powinna być kompatybilna z uchwytem Shavera
- konsola powinna być wyposażona w dwa gniazda do podłączenia rękojeści
Pozostałe funkcjonalności są dopuszczane przez Zamawiającego ale nie obligatoryjne.
Pytanie nr.3 do zadania nr 4
Czy Zamawiający wymaga aby uchwyt napędowy shavera posiadał następującą funkcjonalność:
- min. 3 przyciski sterujące
- współpraca z ostrzami wielorazowymi do artroskopii jak i chirurgii endoskopowej kręgosłupa
- maksymalna prędkość obrotowa 16 000 obr./min.
- wyposażony w zintegrowany przewód łączący z konsolą sterującą
- w pełni kompatybilny z konsolą sterującą z zadania nr. 3
- w pełni kompatybilna z wielorazowymi ostrzami z zadania nr. 10
- możliwość włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rękojeści w zakresie 0-100%
- możliwość ustawienia pozycji startowej/końcowej okna ostrza z poziomu rękojeści
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga min. funkcjonalności:
- Uchwyt Shavera powinien posiadać min. 3 przyciski sterujące
- Uchwyt Shavera powinien być kompatybilny z ostrzami wielorazowymi do artroskopii jak i
chirurgii endoskopowej kręgosłupa
- Uchwyt Shavera powinien mieć max prędkość obrotową 16 000 obr/min
- Uchwyt Shavera powinien być wyposażony w zintegrowany przewód łączący go z konsolą
sterującą
- Uchwyt Shavera powinien być w pełni kompatybilny z konsolą sterującą z zadania nr. 3
- Uchwyt Shavera powinien być w pełni kompatybilny z wielorazowymi ostrzami z zadania nr. 10
Pozostałe funkcjonalności są dopuszczane przez Zamawiającego ale nie obligatoryjne.

Pytanie nr.4 do zadania nr 5
Czy Zamawiający wymaga aby zestaw do stenoz był w pełni kompatybilny z wielorazowymi ostrzami
shavera do endoskopii kręgosłupa z zadania nr. 4 ?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby:
- zestaw do stenoz był w pełni kompatybilny z wielorazowymi ostrzami shavera do endoskopii
kręgosłupa z zadania nr. 4.
Pytanie nr.5 do zadania nr 6
Czy Zamawiający wymaga zestaw do denerwacji współpracował radiodiatermią 4MHz i elektrodami typu
TipControl RF ?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby:
- zestaw do denerwacji był w pełni kompatybilny z radiodiatermią 4MHz i elektrodami typu
bipolarne
Pytanie nr.6 do zadania nr 7
Czy Zamawiający wymaga aby radiodaitermia do endoskopowej chirurgii kręgosłupa posiadała
następującą funkcjonalność:
- częstotliwość pracy 4MHz
- Możliwość pracy w trybie bipolarnym z max. Mocą 100W przy 50 Ohm
- Wykorzystujący elektrody kuliste śr. 2.9, 3.4 mm dł. 330 mm do koagulacji tkanki kostnej przy zabiegach
stenoz kręgosłupa kompatybilne z zestawem instrumentarium z zadania nr. 5.
- 5 funkcji dla pracy w trybie bipolar: bicut 1, bicut 2, macro, precise, autostart
oraz z diatermią w komplecie wykonawca zapewni po 1 szt. ww. elektrod kulistych do zabiegów stenoz
kręgosłupa oraz 1 szt. elektrody typu TipControl RF.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga min. funkcjonalności::
- Radiodiatermia powinna mieć częstotliwość pracy min. 4MHz
- Radiodiatermia powinna wykorzystywać elektrody kuliste śr. 2.9, 3.4 mm dł. 330 mm do
koagulacji tkanki kostnej przy zabiegach stenoz kręgosłupa kompatybilne z zestawem
instrumentarium z zadania nr. 5.
- w komplecie wykonawca powinien zapewnić po 1 szt. ww. elektrod kulistych do zabiegów stenoz
kręgosłupa
Pozostałe funkcjonalności są dopuszczane przez Zamawiającego ale nie obligatoryjne.

Pytanie nr.7 do zadania nr 10
Czy Zamawiający wymaga aby wymienione ostrza w specyfikacji technicznej były w pełni kompatybilne z
uchwytem napędowym z zadania nr. 4 ?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga aby:
- wymienione ostrza w specyfikacji technicznej były w pełni kompatybilne z uchwytem
napędowym z zadania nr. 4.
Pytanie nr.8 do zadania nr 11
Czy Zamawiający wymaga aby aparat esmarcha posiadał następującą funkcjonalność i wyposażenie:
- aparat do zastosowania z mankietami dwu-komorowymi
- wózek jezdny
- koszyk na akcesoria
- Mankiet dwukomorowy dla dzieci 50x10 cm
- Mankiet dwukomorowy dla kończyny górnej 82x17 cm
- Mankiet dwukomorowy dla kończyny dolnej 100x17 cm
- akumulator wew. Awaryjny NiMh pojemność 4500 mAh
- dotykowy ekran sterujący
- Funkcja IVRA dla mankietów dwukomorowych
- Konsola wyposażona w mikroprocesor
- Zabiegowy zakres ciśnienia: 50 – 550 mmHg
- Przyłącze dla mankietów CPC
- Czas pompowania mankietu nie większy niż 5 sek.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga min. funkcjonalności aparatu esmarcha:
- powinien być dostosowany do zastosowania z mankietami dwu-komorowymi
- powinien być wyposażony w wózek jezdny,
- powinien posiadać koszyk na akcesoria,
- powinien być wyposażony w:
- Mankiet dwukomorowy dla dzieci 50x10 cm
- Mankiet dwukomorowy dla kończyny górnej 82x17 cm
- Mankiet dwukomorowy dla kończyny dolnej 100x17 cm
Pozostałe funkcjonalności są dopuszczane przez Zamawiającego ale nie obligatoryjne.

Pytanie nr.9 do zadania nr 17
Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator szpitalny posiadał następującą funkcjonalność:
- dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED
- Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do
50J przy defibrylacji wewnętrznej.
- Czas ładowania do maksymalnej energii (200J) < 6 sekund
- Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej
(oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania
- Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG)
- Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych
- System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta
- Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia
- Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem
- Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu
defibrylacyjnego do 25 ms
- Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic
alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED
- Tryb AED
- Energia wyładowania 150J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt
- Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej
wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC
- Monitorowanie EKG
- Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu
- Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę
- Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna
- Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca
- Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie
- Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5 cala
- Rejestrator termiczny – szerokość zapisu 50 mm
- Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia
rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi)
- Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe
- Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu.
Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny
i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania
- Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., a w przypadku defibrylacji min.
100 wyładowań z energią 200J
- Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający wymaga min. funkcjonalności defibrylatora szpitalnego:
- powinien posiadać dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny
- powinien posiadać funkcję - Monitorowania EKG
- powinien posiadać dwufazowy kształt fali wyładowania
Pozostałe funkcjonalności są dopuszczane przez Zamawiającego ale nie obligatoryjne.

