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TAM-811/2-PN/88-2018       Rybnik, dnia 03.10.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 2 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup sprz ętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Spe cjalistycznym Nr 3 w Rybniku 
Zamówienie dofinansowano z bud żetu Samorz ądu Województwa Śląskiego  w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Zakup sprz ętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Spe cjalistycznym  
Nr 3 w Rybniku" (zamówienie nr TAM-811-PN/88-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 08.09.2018 r., nr 2018/S 173-392084 
 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 

odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „dotyczy I.10   

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system w którym komunikacja odbywa 
się za pomocą sieci przewodowej w standardzie LAN?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 2:  „dotyczy II.1 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości wykonania 
reanalizy zapisu ale z komunikacją z aparatem dwukierunkową? W oferowanym 
systemie po wprowadzeniu danych demograficznych pacjentki na komputerze 
informacje te wyświetlą się również na ekranie aparatu ktg.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 3:  „dotyczy II.3 i II.4  

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system nadzoru w którym wyniki analizy 
pokazywane są w formie tabelarycznej i w postaci na bieżąco aktualizowanego 
raportu?” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 4:  „dotyczy II.5 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system nadzoru który nie posiada 
możliwości analizy elektrohisterogramu ale posiada możliwość prowadzenia 
partogramu z możliwością wydruku po zakończeniu ciąży?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 5: „dotyczy II.8 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system nadzoru bez możliwości 
określania procentowego udziału typów oscylacji? Oferowany system określa typ 
oscylacji bez podania procentowego udziału danego typu w zapisie.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 6:  „dotyczy II.9 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system nadzoru bez określenia typów 
skurczów macicy?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 7 : „dotyczy III.15 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf, który nie posiada 
możliwości wykrywania i odrzucania impulsów stymulatora podczas badania EKG 
ale umożliwia monitorowanie tętna matki bez podłączania dodatkowych 
czujników/elektrod?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 8:  „dotyczy III.16 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o zakresie pomiarowym 
pulsu matki 40-300ud/min oraz bez funkcji automatycznego zapobiegania 
pomiarom NIBP podczas skurczu?” 
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Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu 
z zachowaniem pozostałych wymaga ń opisanych w tym punkcie. W przypadku 
zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym w yjaśnieniem – modyfikacj ą 
należy w załączniku 1.2 „ Specyfikacja techniczna ” nanie ść stosownie skorygowane 
zapisy – tak, by z oferty jasno wynikało co wykonaw ca zaoferował.  
 
Pytanie 9: „dotyczy III.23 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf obsługiwany wyłącznie za 
pomocą ekranu dotykowego bez możliwości regulacji głośności dla każdego płodu 
oddzielnie ale z możliwością regulacji kąta nachylenia ekranu i zawieszenia na 
ścianie” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia. 
 
Pytanie 10: „dotyczy III.24 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany kardiotokograf umożliwiał wydruk 
zapisów archiwalnych z prędkością wyższą od standardowych? W przypadku 
monitorowania bezprzewodowego niezbędną wydaje się funkcja pamięci zapisów 
i ich wydruków w przypadku utraty połączenia aparatu ktg z centralą.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego 
w pytaniu, jednak nie stawia takiego wymogu. 
 
Pytanie 11: „dotyczy III.25 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf wyposażony w gniazdo 
RS232 i RJ45? Wymagane gniazda RS232 są portami starego typu, rzadko 
spotykanymi w większej ilości w nowoczesnych urządzeniach medycznych.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego 
w pytaniu, jednak nie stawia takiego wymogu.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia  17.10.2018 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  
 
 
 

    
      


