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TAM-851/1-PN/86-2014       Rybnik, dnia 15.12.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę aparatów do pomiaru rzutu serca - 2 sztuki (zamówienie: TAM-851-PN/86-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 09.12.2014 r., pod nr 255085-2014 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „W części I INFORMACJE OGÓLNE w punkcie 9 dopuści monitor o wadze 4,8 kg ?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu – 
tj. aparatu o wadze do 4,8 kg , z zachowaniem pozostałych wymaga ń. W przypadku zaoferowania 
asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 do oferty - „Specyfikacja techniczna” w kolu mnie „ Wymagane funkcje / parametry” 
w wierszu poz. I.9, tak by z oferty jasno wynikało,  jaki asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 2: „W części II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE w punkcie 2 zrezygnuje z pomiarów 

parametrów hemodynamicznych układu krążenia pacjenta przeprowadzony metodą 
termodylucji przezpłucnej: 
a) bez użycia cewnika Swan-Ganza, 
b) drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej ?” 

Pytanie 3: „W części II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE w punkcie 3 zrezygnuje z parametrów 
monitorowanych lub wyliczanych: 
e) Wskaźnik funkcji serca, 
f)  Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa, 
g) Objętość pozanaczyniowej wody płucnej, 
h) Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych, 
i)  Całkowita fakcja wyrzutowa ?”  

Pytanie 4: „W części II INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE w punkcie 4 zrezygnuje z możliwość 
rozbudowy o ciągły pomiar saturacji krwi żylnej ?”  

Odpowied ź 2-4: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń pierwotnie okre ślonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu.   
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 09.30 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 09.45 . 
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