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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Dotyczy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach 

wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2019” na podstawie umowy pomiędzy 

Marszałkiem Województwa zachodniopomorskiego, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przedmiot zapytania: dostawa 7 sztuk manekinów – tors z głową, do nauki resuscytacji krążeniowo-

oddechowej z wizualizacją efektywności prowadzonych ćwiczeń w czasie rzeczywistym 

 

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni? Ze względu na zagraniczną 

produkcję i konieczność transportu międzynarodowego prosimy o wydłużenie terminu dostawy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.  

 

Pytanie 2.  

Czy Zamawiający dopuści do oferty fantom o poniższych parametrach? 
Fantom dostarcza ilościowych i jakościowych informacji zwrotnych na temat wykonywanej RKO. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom kursanci otrzymują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, a po 
zakończeniu czynności przedstawiany jest dokładny raport, w którym zawarte są dane na temat 
kluczowych parametrów zgodnie z najnowszymi wytycznymi ERC 2015. Analizie podlegają: 
. głębokość uciśnięć klatki piersiowej 
. tempo uciśnięć 
. ułożenie rąk 
. relaksacja klatki piersiowej 
. przerw w uciskaniu klatki piersiowej 
. objętość oddechów ratowniczych 
. czas oddechów ratowniczych 
Dzięki połączeniu Bluetooth i dostępnej za darmo aplikacji, fantom ten umożliwia natychmiastową 
weryfikację wykonywanych czynności na urządzeniu z systemem android. Fantom jest łatwy w użyciu, 
a aplikacja bardzo intuicyjna. 
Przy pomocy aplikacji jeden instruktor może śledzić nawet 6 ćwiczących jednocześnie. Parametry 
wszystkich fantomów będą widoczne na ekranie tabletu w czasie rzeczywistym. 
Długa praca na bateriach. Istnieje możliwość podłączenia opcjonalnego zasilacza 9V 
Zestaw zawiera: fantom z torbą/matą i akcesoriami (komplet baterii R14, zapasowa skóra twarzy, 
zapasowe płuca, maseczki do sztucznego oddychania), bluza.  
Darmową aplikację należy pobrać i zainstalować na dowolnym tablecie lub 
smartfonie z systemem android (wersja 6.0 lub lepszy oraz Bluetooth 4.1). 
Zestaw nie zawiera tabletu oraz zasilacza 230V. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści do oceny ofert fantomy o przedstawionych parametrach.   


