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L.dz. 4128

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy  Zaproszenia  do  złożenia  oferty  (dalej:  Zaproszenie) na  zakup  i  dostawę  sprzętu
medycznego  oraz  wyposażenia  dla  Szpitalnej  Izby  Przyjęć  w  ramach  realizacji  zadania
inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  Szpitalnej  Izby  Przyjęć  wraz  z  jej  rozbudową  obejmującą
również  zabudowę  wjazdu  dla  karetek  oraz  przebudowę  centralnej  szatni  dla  personelu
medycznego w związku z COVID-19”, znak sprawy: Sz.O./ZP/COVID-19/01/2021

Zamówienie jest finansowane przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19. 

Zamawiający przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1
Dotyczy załącznika Nr 2 do Zaproszenia
28.  LARYNGOSKOP  ŚWIATŁOWODOWY  –  2  SZT.  i  32.  WIDEOLARYNGOSKOP  Z
ZESTAWEM DO TRUDNEJ INTUBACJI – 1 SZT.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. pakietu urządzenia ProVu Video Stylet - urządzenie
do intubacji nowej generacji, łączące nowoczesną technologię wizualizacji z unikalnym systemem
naprowadzania ETT, idealne rozwiązanie do każdego rodzaju intubacji. ProVu umożliwia intubację
pacjentów  przytomnych.  Pragniemy  zaznaczyć  że  nasze  urządzenie  posiada  zestaw  dwóch
monitorów, (dwóch videolaryngoskopów), jeden do sondy Video Stylet (rurki intubacyjnej), drugi
monitor do łyżek intubacyjnych.

1. Aparat umożliwiający wykonywanie trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery, jak
również intubację pacjenta przytomnego.

2. Monitor duży do użycia z Video Stylet (rurką intubacyjną) o następujących parametrach:
- Akumulator zapewniający 7 godzinną pracę urządzenia
- Waga – 396 g
- przycisk on/off
- Wymiary monitora: szer/wys/gru – 205mmx130mmx25mm
- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V, 5000mAh
- Ładowanie przez mikro USB
- Rozdzielczość - 800X1280 PIKSELI
-  możliwość  zamontowania  monitora  na  statywie  jezdnym  albo  na  specjalnym  stabilnym
uchwycie stawianym również na brzuchu pacjenta 
W komplecie  2  metrowy kabel  zasilacza,  umożliwiający  ustawienie  monitora  w dowolnym
miejscu

3. Monitor  mały  do  użycia  z  łyżką  laryngoskopową/video  sonda  o  następujących
parametrach:
- Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia
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- Waga – 85 g
- przycisk on/off dotyczy monitora stosowanego z łyżkami
-  Inteligenta  interakcja  oparta  na ruchu –  brak  przycisku  włącz/wyłącz  – dotyczy  monitora
stosowanego na nadgarstek
- Wodoszczelny IPX4, można czyścić środkiem na bazie alkoholu lub chloru.
- Wymiary monitora: szer/wys/gru – 60mmx89mmx13mm
- Bateria - Litowo-jonowa 3,7V 1500mAh
- Ładowanie przez mikro USB
- Rozdzielczość - 480x320 PIKSELI
- W komplecie stacja ładująca, 1 metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora
w dowolnym miejscu

4. Wideo sonda (rurka intubacyjna) o następujących parametrach: 
- sterylna, jednorazowego użytku
- automatyczna blokada umożliwiająca umieszczenie rurki intubacyjnej w żądanej pozycji
- miękkie dotykowe kółko regulatora sterowania
- obrotowa złączka USB
- wyjmowany w całości, giętki prowadnik
- niskociśnieniowy mankiet o dużej rozdzielczości
- „efekt akordeonowy” – unikalna harmonijkowa konstrukcja rurki pod mankietem umożliwia
jej zginanie we wszystkich kierunkach
- miękka końcówka zmniejszająca ryzyko urazu narządów pacjenta
- kamera umiejscowiona na samym końcu rurki intubacyjnej, innowacyjna lokalizacja kamery,
dzięki której przez cały czas widoczne jest dokładne położenie rurki w drogach oddechowych

5. Akcesoria dodatkowe:
- Statyw jezdny do monitora z możliwością regulacji wysokości i regulacją ramienia do 65 cm.
Odporny na wielokrotne czyszczenie i zużycie związane z pracą w trybie ciągłym – 1 szt. 
- statyw biurkowy do monitora: umożliwiający optymalne ustawienie wyświetlacza – 1 szt. 
- Stacja ładująca - kompatybilna z wyświetlaczem 3,5" – 1 szt. 
- przedłużacz wzmacniacza wielokrotnego użytku 1m i 2 m – 1 szt. 

6. Akcesoria jednorazowe:

a) Video sonda: 
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 6,5 
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 7,0 
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 7,5 
Wideo sonda z rurką dotchawiczą jednorazowego użytku w rozmiar 8,0
b łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku 
Mac Blade Size 3 
Mac Blade Size 4 
Hyper Blade Size 3 
Hyper Blade Size 4 
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią Zaproszenia. 
Zamawiający informuje, że zamówienie nie jest podzielone na części.
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