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TAM-1085/1-PN/56-2016       Rybnik, dnia 15.11.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup systemu schładzania pacjenta – 1 sztuka (zamówienie nr TAM-1085-PN/56-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 08.11.2016 r., pod nr 338136 - 2016 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1:  „punkt II.6 Prosimy o sprecyzowanie wymogu dotyczącego automatycznych trybów pracy 

urządzenia. Czy Zamawiający wymaga min.: trybu kontrolowanego zarządzanie temperaturą 
pacjenta (chłodzenie i ogrzewanie), trybu kontrolowanego ogrzewania po hipotermii 
(z możliwością ustawienia szybkości wyjścia hipotermii w minimalnym zakresie od 0,1 do 
0,5oC/h, bez konieczności manualnego ustawiania temperatur pośrednich), trybu 
normotermii?” 

Odpowied ź 1: Zgodnie z punktem II.6 specyfikacji technicznej , zamawiaj ący postawił wymaganie: 
„ Automatyczny tryby pracy urządzenia”, jednak nie okre śla automatycznych trybów, tym samym 
dopuszcza tryby opisane w pytaniu, aczkolwiek nie w ymaga dokładnie takich, jak w pytaniu 
opisano. 
 
Pytanie 2:  „Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, w którym proste komunikaty 

wyświetlane są dla użytkownika w języku angielskim. Te wszystkie komunikaty wyjaśnione 
są w języku polskim w instrukcji obsługi.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania.  
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający w pkt II.7 uwzględni również jako parametr punktowany wyłącznie pomiar 

temperatury głebokiej pacjenta?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie uwzgl ędni jako parametru punktowanego wył ącznie pomiaru 
temperatury gł ębokiej – punkty, zgodnie z brzmieniem specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – zostan ą przyznane tylko za zaoferowanie rozwi ązania w pełni zgodnego z opisem 
w punkcie II.7 zał ącznika nr 1.2; w przeciwnym razie – oferta otrzyma 0 punktów w tej pozycji.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.11.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  
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