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Nr sprawy; FZ-115214/SK/19/NOZ Katowice, dn. 18.07.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do zapytania ofertowego na dostawę automatycznego defibrylatora
zewnętrznego (AED) wrazz usługą szkolenia.

Szanowni Państwo,
W związIu z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęły kolejne pylania, na które
Zamawijący podaj e odpowiedzi ponizej :

PYTANIE nr 2:
Szanowni Państwo,
w związku z postępowanięm na dostawę automatycznego defibrylatlra zewnętrznego wraz z usfugą szkolenia,
Zwracamy się z pytaniem, czy zamawiający dopuści rozwiązanie defibrylator medyczny i dodatkowo
defibrylator treningowy? Jako firma promująca i sprzedająca AED pragniemy zauważyć Że podczas
wykonywania treningów zuŻywamy baterię przęZnaczoną do defibrylacji, co może skutkować nię zadziałanięm
urządzeria w razię potrzeby. Defibrylator AED powinienbyĆ zawsze gotowy do użycia i stosowany jedynie do
celów ratunkowych. opcja osobnego urządzenia ratunkowego i szkoleniowego jest bezpieczniejszym
rozwiązaniem.
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Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dodatkowego defibrylatora treningowego.

PYTANIE nr 3:
Dzień dobry,
w związlu z postępowaniem na zakup defibrylatora AED proszę równięż o informację, czy dopuszczą Państwo
sprzętz baterią o 4 letniej gwarancji i deklarowanej liczbie wyładowań l00?
UZASADNIENIE:
Przy jednej akcji ratowniczej ilość defibrylacji to maksymalnie 5-6 wyładowań. Jeśli po takiej ilości serce
poszkodowanego nie reaguje, odstępuje się od dalszychdziałańpozarcanimacją. IloŚć 200 wyładowań na jednej
baterii to zapas ponad 5 krotnie przekaczający realne zapotrzebowanię. Jędnoczęśnię w przypadku uzycia AED
w cęlu ratowania zycia oferujemy bezpłatną nową baterię po każdej akcji ratowniczej, co powoduje' ze
Zamawiający niezalęŻnie od czasu i częstotliwości uzywania AED po kaŻdorazowej akcji będzie wyposazony
w nową baterię zapewniająca kolejne 100 wyładowań.
Zwracamy się z proŚbą o dopuszczenie baterii z terminem przydatności 4lata, ale gwarancją wymiany na
nową po każdorazowym użyciu co będzie ekonomicznie dużo lepszym rozwiązaniem.

oDPowI ED Ź z nrv nw IA.IAC EGo :

Zamawiający dopuszcza batęrie z terminęm 4 - letniej przydatności i gwarancją wymiany na nową po
kaŻdorazowym uzyciu.

W zwiazku z udzieleniem powvższych odpowiedzi, Zamawiaiacy informuie. iż termin składania ofert
zostaie przedłużony do dnia 25.07.20l9 r.
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