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Misja zakładu:

„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na
problemy naszych pacjentów”

Krotoszyn, dnia 23.01.2018

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ODPOWIEDZI NA
PYTANIA WYKONAWCÓW
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa aparatury medycznej i sprzętu do
diagnostyki, terapii i opieki neonatologicznej”
Nr sprawy: DTECH/1/14/17

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść zapytań, jakie wpłynęły do
Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
Dot. zał. 3.3 pkt. 30.) Czy Zamawiający skoryguje omyłkę względnie dopuści wyposażenie stanowiska
w Kardiomonitor spełniający następujące kryterium:
Pkt. 30 MODUŁ SPO2:
Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych ,
częstotliwość Pulsu (PR) 0 – 300 BPM, Indeksu Perfuzji (PI) 0,1 – 20. w technologii OxiMax Nellcor.
Możliwość ustawienia alarmów wizualnych i akustycznych dla min. : poziomu SpO2, częstotliwości
pulsu. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.
Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.
W komplecie kabel główny i czujniki jednorazowe dla noworodków w ilości 40 sztuk.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści wyposażenie stanowiska w Kardiomonitor spełniający
następujące kryterium:
Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych ,
częstotliwość Pulsu (PR) 0 – 300 BPM, Indeksu Perfuzji (PI) 0,1 – 20. w technologii OxiMax Nellcor.
Możliwość ustawienia alarmów wizualnych i akustycznych dla min. : poziomu SpO2, częstotliwości
pulsu.
Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2.
Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2.
W komplecie kabel główny i czujniki jednorazowe dla noworodków w ilości 40 sztuk.

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i
zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.
Zamawiający zmienia termin składania ofert na 30.01.2018 r. do godz. 9:00.

