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TAM-599/1-PN/67-2014       Rybnik, dnia 22.10.2014 r. 
 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę kardiomonitorów – 6 sztuk (zamówienie nr TAM-599-PN/67-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 14.10.2014 r., pod nr 340670 - 2014 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytania 1 i 2 dotycz ą załącznika nr 1.2 Specyfikacja techniczna Kardiomonitor  – 6 sztuk  
Pytanie 1: „dot. II Parametry, pkt. 12  Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym wielkość 

wyświetlanych cyfr jest automatycznie skalowana w zależności od liczby jednocześnie 
monitorowanych parametrów?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w pytaniu.  
 
Pytanie 2: „dot. II Parametry, pkt. 15  Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta wyposażony 

w 24 godzinne trendy graficzne i tabelaryczne?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisan ego w pytaniu. 
 
Pytanie 3: „Parametry – Pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor 

nieposiadający prezentacji na ekranie krótkich trendów odpowiadających wyświetlanym 
krzywym? Oferowany kardiomonitor posiada pamięć trendów graficznych i tabelarycznych 
dostępnych poprzez menu systemowe.”  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisan ego w pytaniu. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z zakresem częstości rytmu serca 

30-300 bpm? Powyższy parametr różni się w nieznacznym stopniu od parametru 
oczekiwanego i nie zmniejszy użyteczności kardiomonitora.”  

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego asortymentu z e wzgl ędu na zbyt 
mały zakres pomiaru – niewystarczaj ący w schorzeniach kardiologicznych (dolny zakres).  
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mocowanie kardiomonitorów na statywie 

jezdnym z możliwością łatwego i szybkiego demontażu do transportu, mechanizm 
zwalniający śruby, wózek wyposażony w koszyk na akcesoria”.  
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Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie pod warunkiem, że zwolnienie śruby nie 
wymaga u życia narz ędzi. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w pozycji II.18 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.10.2014 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
        


