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TAM-331/1-PN/39-2017       Rybnik, dnia 04.05.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Zakup ró żnych urz ądzeń medycznych wraz z wyposa żeniem  
(zamówienie nr TAM-331-PN/39-2017) 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 26.04.2017 r., pod nr 74601 - 2017 

 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
Pytania od nr 1 do nr 3 dotycz ą: Pakiet KARDIOMONITOR – tabeli zał ącznika nr 1.2  
Pytanie 1:  „Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kardiomonitorów z pomiarem SPO2 

w technologii redukującej artefakty ruchowe typu Masimo, Nellcor lub FAST z dokładnością 
potwierdzoną badaniami oraz certyfikatami? Zaznaczamy, iż każdy producent 
kardiomonitorów może zaoferować pomiar saturacji w przynajmniej jednej z w/w technologii” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający wymaga kabla EKG 3 odprowadzeniowego ?” 
Odpowied ź 2 :Zamawiaj ący odpowiadaj ąc na przedmiotowe pytanie doprecyzowuje zapisy 
w pakiecie nr 1 pkt III.1 ppkt a): „ kompletny kabel EKG min.: 3 –odprowadzeniowy ”. 
 
Pytanie 3:  „Czy Zamawiający wymaga czujnika temperatury powierzchniowej?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący odpowiadaj ąc na przedmiotowe pytanie doprecyzowuje zapisy 
w pakiecie nr 1 pkt III.1 ppkt e): „ czujnik temperatury powierzchniowej ”. 
 
Pytania od nr 4 do nr 7 dotycz ą: Załącznik nr. 1.2 Pakiet 1. Kardiomonitor – 2 sztuki  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Pytanie 4:  „Dotyczy pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający stałą 

dokładność pomiaru częstości rytmu serca w całym zakresie pomiarowym równą ±2 
ud/min?” 

Odpowied ź 4:. Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 5:  „Dotyczy pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający cztery 

prędkości kreślenia do wyboru: 1.56, 6.25, 12.5, 25 mm/s?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 6:  „Dotyczy pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor posiadający 

dokładność pomiaru saturacji w zakresie 80 – 100% równą: ±2% oraz w zakresie 70-80% 
równą: ±3%?”  

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 
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Pytanie 7:  „Dotyczy pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor wyposażony 

w pomiar pulsu w NIBP, dla którego producent nie podaje zakresu pomiaru”  
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 

 
Pytanie 8:  „Załącznik 1.2. do SIWZ Pakiet 1 Specyfikacja techniczna , Kardiomonitor – 2 sztuki 

 II.13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez prezentacji na ekranie krótkich trendów? 
Zaproponowane urządzenie posiada możliwość przeglądu trentów z ostatnich 90-ciu godzin 
w formie tabelarycznej i graficznej oraz szybki dostęp do wykazu 400 ostatnich pomiarów 
NIBP” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytania od nr 9 do nr 11 dotycz ą: Pakiet 2 Specyfikacja techniczna, Ssak – 3 sztuki  
Pytanie 9: „II.8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z bezolejową, membranową pompą 

próżniową o dużej wydajności i bezawaryjności? Pompa nie wymaga konserwacji i objęta 
jest sześcioletnią gwarancją producenta.”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 10: „II.9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z maksymalnym poziomem hałasu 39,4 

dB?" 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza max poziom hałasu do 39,4 dB jednocze śnie przy 

zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. W prz ypadku zaoferowania 
takiego rozwi ązania zmian ę tę należy nanie ść w pakiecie 2 w pkt II.9. 

 
Pytanie 11: „II.10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ssak z włącznikiem/ wyłącznikiem nożnym 

na kablu, nie wbudowanym w podstawę jezdną? Rozwiązanie zaoferowane pozwala na 
umieszczenie włącznika/wyłącznika nożnego w dowolnym miejscu, wygodnym dla 
personelu, tak, by osoba obsługująca urządzenie nie musiała odwracać uwagi od chorego.”  

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów SIWZ., nie dopuszcza zaofero wania takiego 
rozwi ązania. 

 
Pytanie 12: „Dotyczy Zadania nr 3  

1. Czy zamawiający dopuści pompę o zbliżonych prędkościach infuzji dla strzykawek, tj:  
10 m l : 0,1- 200 ml/h;  
20 ml : 0,1 – 400 ml/h;  
30 ml : 0,1 – 600 ml/h;  
50/60 ml : 0,1 – 1500 ml/h? (pozycja 9)"  

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie takich pr ędkości infuzji jednocze śnie 
zachowuj ąc pozostałe pramametry. W przypadku zaoferowania ta kiego rozwi ązania 
zmianę tę należy nanie ść w pakiecie nr 3 w pkt II.9. 

 
Pytanie 13: „Dotyczy SIWZ  

1. Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1a  
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: 
„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej 
umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej 
umowy brutto za każdy dzień opóźnienia” 
zapisem: 
„1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia urządzeń będących 
przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 1 - w wysokości 0,5 % wartości 
przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia”?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 14: „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b,c) 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto 
sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia”  
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Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 08.05.2017 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 .  
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