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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem 
dla SP ZZOZ w Kozienicach - sprzęt i wyposażenie medyczne ”, Nr sprawy: 27/PN/ND.ZP/2015

Działając na podstawie art.38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o 
wyjaśnienie n/w zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Nr 1 dotyczy zadania Nr 6 
Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności systemu do kompresji klatki 
piersiowej LUCAS 2 o następujących parametrach: 
UCISKI:
Częstotliwość ucisków: 102 ± 2 uciski na minutę, 
Głębokość ucisków: 5,3 cm ± 0,25 cm dla nominalnego pacjenta*
Cykl kompresji/ dekompresji: 50 ± 5%
Pacjenci kwalifikujący się do terapii:

 wysokość mostka 17-30,3cm
 Maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45cm

Użycie systemu LUCAS nie jset ograniczone masą ciała pacjenta.
*Głębokość ucisków u pachjenta z wysokością mostka 17 cm – 18,5 cm wzrasta liniowo od 3,8 cm do 
5,3cm.

DZIAŁANIE: 
Zasilanie: elektryczne
Źródło zasilania: Bateria – ładowalna, litowo – polimerowa

 Rozmiar: 13,0x8,8x5,7 cm
 Ciężar: 0,6kg
 Pojemność : 3300mAh (typowo), 86 Wh
 Napięcie baterii: 25,9 V
 Czas pracy: 45 minut (typowo) 
 Maksymalny czas ładowania baterii: Poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22oC) 



 Wymagany okres do wymiany baterii: Zaleca się wymianę baterii co 3 lata lub po 200 
zastosowaniach 

Warunki środowiskowe dla pracy baterii:
 Temperatura pracy: 0oC do +40oC
 Temperatura łasowania: 5oC do +35oC
 Temperatura przechowywania: 0oC do 40oC, poniżej 6 miesięcy 
 Klasa IP: IP44

PARAMETRY FIZYCZNE:
Wysokość (spakowane w plecaku): 65 cm
Szerokość (spakowane w plecaku): 33 cm
Głębokość (spakowane w plecaku): 25 cm
Ciężar (z baterią): 7,8 kg 
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup 
sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Kozienicach - sprzęt i wyposażenie medyczne”, Nr 
sprawy: 27/PN/ND.ZP/2015. 
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