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TAM-474/2-PN/29-2016       Rybnik, dnia 21.06.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE-MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę kardiomonitora z wyposa żeniem (zamówienie: TAM-474-PN/29-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 15.06.2016 r., pod nr 87387 - 2016 
 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi (numeracja stanowi kontynuacj ę w stosunku do pisma TAM-474/1-PN/29-
2016 z dnia dzisiejszego). 
 
 
Pytanie 8: „ Dotyczy: II. Parametry:, pkt 6. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta o następujących parametrach 
pomiaru EKG: 

- zakres częstości rytmu serca: 15 – 300 bpm; 
- dokładność pomiaru częstości rytmu serca: +/- 2 ud/min 
- analiza odcinka ST; 
- analiza arytmii (rozpoznawanie 23 rodzajów arytmii); 
- prędkość kreślenia do wyboru z: 6,25mm/s, 12,5mm/s, 25 mm/s, 50mm/s; 
- zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania nale ży nanie ść stosown ą zmianę we wskazanym punkcie zał ącznika 1.2 
w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy: II. Parametry:, pkt 8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta o następujących parametrach 
pomiaru saturacji (SpO2): 

- pomiar przy użyciu czujnika wodoszczelnego; 
- zakres pomiaru saturacji: 0 – 100 %; 
- zakres pomiaru pulsu: 30 – 300 / min. 
- dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70 - 100%: +/- 3%?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania nale ży nanie ść stosown ą zmianę we wskazanym punkcie zał ącznika 1.2 
w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 10: „Dotyczy: II. Parametry:, pkt 9 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta o następujących parametrach 
pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP): 

- wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie oraz częstość pulsu; 
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- zakres pomiaru ciśnienia: 0 - 300 mmHg; 
- tryb pracy ręczny oraz automatyczny z możliwością ustawienia przez użytkownika 
przedziałów czasowych?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania nale ży nanie ść stosown ą zmianę we wskazanym punkcie zał ącznika 1.2 
w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  

 
Pytanie 11: „Dotyczy: II. Parametry:, pkt 13 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z ilustrowanym 
przewodnikiem wyświetlanym na ekranie, który pomaga znaleźć i rozwiązać przyczynę 
alarmów, bez funkcji jednoczesnej prezentacji na ekranie krótkich trendów i 
odpowiadających im krzywych dynamicznych?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu, nie dopuszcza zaofer owanego rozwi ązania.  

 
Pytanie 12: „Dotyczy: II. Parametry:, pkt. 9 

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany kardiomonitor posiadał funkcję 
automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor 
przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego? Każdy dodatkowy pomiar 
wyzwolony automatycznie oznaczony jest w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze 
specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na 
tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wymaga takiego rozwi ązania, ale je dopuszcza. 
 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nie będący wyrobem medycznym wózek 

z zabezpieczeniem przed zrzuceniem kardiomonitora, zapewniający możliwość zdjęcia 
monitora bez użycia narzędzi, wyposażony w 5 obrotowych kół, koszyk na akcesoria 
z hakami na przewodu pacjenta i wydzieloną rączkę do manewrowania wózkiem?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie stawia szczególnych wymaga ń w tym zakresie. Statyw opisany 
w pytaniu odpowiada wymaganiom stawianym przez zama wiającego, wi ęc tym samym jest 
dopuszczony.  

 
Pytanie 14: „Dotyczy: § 4 ust. 3 projektu Umowy. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni, licząc od 
dnia doręczenia prawidłowo (pod względem merytorycznym i formalnym) wystawionej 
faktury VAT do siedziby Zamawiającego?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę terminu płatno ści.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 23.06.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
 
            


