Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach
Zespół Zamówień Publicznych

Katowice, dnia 30.11.2017r
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Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa wraz z wniesieniem i montażem sprzętu sportowo –
szkoleniowego, odzieży sportowej, materiałów medycznych dla Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w
Katowicach” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie 1:
Zadanie nr 8 pozycja nr 1 – staza taktyczna
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stazy taktycznej zaciskowej C-A-T w najnowszej wersji (7
generacja).
Określona jako jeszcze łatwiejsza w stosowaniu, szybsza i jeszcze bardziej efektywna – w 100% tamuje krwotoki
kończyn górnych i dolnych – potwierdzone przez U.S. Army Institute of Surgical Research.
Nowa staza C-A-T ma tą samą funkcjonalność. Nie zmienił się sposób aplikacji i obsługi. Zmianom uległy
poszczególne elementy konstrukcyjne stazy:
- krępulec jest plastikowy, grubszy i ma głębsze żłobienia – dzięki czemu nie wyślizguje się pod dużym naporem z
dłoni pokrytej krwią, brudem, potem
- przelotka taśmy stazy jest pojedyncza, ma zmieniony wewnętrzny kształt – taśma ślizga się szybciej, można ją łatwiej
i mocniej naciągnąć, dzięki czemu napinanie stazy krępulcem jest szybsze
- zmienione haki blokady stazy – są teraz sztywniejsze, z dodatkowymi wspornikami, krępulec łatwiej wpiąć i wypiąć z
blokad
- płytkę pod krępulcem zmodyfikowano tak, by staza nie szczypała skóry, a równomiernie uciskała na całym obwodzie
- w wersji taktycznej (czarnej) pasek zapisu czasu zmieniono z białego na szary, mniej widoczny w dyscyplinie
świetlnej
Odpowiedź na pytanie 1:
Jako zamawiający dopuszczamy możliwość zaoferowania stazy taktycznej zaciskowej C-A-T najnowszej wersji (7
generacja).
Pytanie 2:
Zadanie nr 8 pozycja nr 7 – opatrunek indywidualny
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku indywidualnego Emergency Trauma Dressing (ETD 6) osobisty opatrunek taktyczny do tamowania krwotoków. Wysokiej jakości sterylny opatrunek z kompresem do
bezpośredniego stosowania na ranie. Elastyczny bandaż wyposażony w rzepy - system Quick Grip Roll Control
zapobiegający niekontrolowanemu rozwinięciu ułatwia stosowanie opatrunku w trudnych warunkach. Zakończenie
bandaża stanowi plastikowy element hakowy.
Rozmiar bandaża 178 cm x 15 cm
Rozmiar kompresu: 15 x 15 cm
Pakowanie próżniowe.
Opatrunek ma nadany numer NSN.
Odpowiedź na pytanie 2:
Jako zamawiający nie dopuszczamy możliwości zaoferowania opatrunku indywidualnego Emergency Trauma Dressing
(ETD 6) - osobisty opatrunek taktyczny do tamowania krwotoków.
Pytanie 3:
Zadanie nr 7 pozycja nr 3 – defibrylator szkoleniowy
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania defibrylatora szkoleniowego Samaritan Trainer 350, który
jestniezwykle prosty w obsłudze defibrylator półautomatyczny Samaritan Trainer 350 jest doskonałym urządzeniem
szkoleniowym i dokładną kopią klasycznego defibrylatora AED Samaritan PAD 350 P. Zdalne sterowanie prowadzi
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szkolące się osoby przez symulowany proces ratunkowy, począwszy od analizy rytmu serca, poprzez aplikację impulsu
defibrylacyjnego na procedurze resuscytacji krążeniowo-oddechowej kończąc. Defibrylator półautomatyczny Samaritan
Trainer 350 pozwala na realistyczną symulację sześciu zdarzeń dla różnych poziomów umiejętności, co oznacza, że jest
idealny do szkoleń zarówno profesjonalnych ratowników medycznych, jak i osób bez przygotowania ratowniczego.
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU • Defibrylator treningowy • pilot z bateriami AAA, • trainer-Pak, • ładowarka, • torba z
dwiema kieszeniami na zamek błyskawiczny, • instrukcja użytkownika, • gwarancja, • scenariusze szkoleniowe, • kabel
do przesyłu danych, • trzy pary elektrod treningowych.
Odpowiedź na Pytanie 3:
Jako zamawiający nie dopuszczamy możliwości zaoferowania defibrylatora szkoleniowego Samaritan Trainer 350.
Pytanie 4:
Zadanie nr 7 pozycja nr 4,5 – elektrody
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elektrod szkoleniowych kompatybilnych z defibrylatorem
szkoleniowym Samaritan Trainer 350?
Odpowiedź na Pytanie 4:
Jako zamawiający nie dopuszczamy możliwości zaoferowania elektrod szkoleniowych kompatybilnych z
defibrylatorem szkoleniowym Samaritan Trainer 350.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w SIWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu zmienia termin realizacji zamówienia
na termin podany we wzorze umowy tj. „Strony ustalają, że dostawa zostanie zrealizowana od dnia zawarcia umowy
nie później niż do dnia 20.12.2017r”
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