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Lebork, dn. 25.06.2079 r.

zP .26r .46.l .2019
UczestnicY PostgPowania
ZP-PN126l19

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup aparatury medycznej dta Szpitalnego Oddzialu

Ratunkowego SPS ZOL w Lgborku. Znak sprawy : ZP-PN/26I1 9'

I(omisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakladu Opieki Zdrowotnej

w Lgborku w odpowiedzinaotrzymane pytania dot. w/w postgpowania wyjasnia:

1. pkt. 6 -Czy Zatnawiaj4cy zrezygntje zwymogu wydruku, narzecz rnozliwoSi zgtania danych zkufi

SD, na kt6rej wszystkie informacje s4 zapisywane? takie rozwi4zanie jest w pelni funkcjonalne' dzigki

czemu urz4dzenie jest bardziej kompaktowe lt?yteczne.

Zamawiaiqcy podtrzymuj e zapisy SIWZ.

pkt. 17-18 - Zwracamy sig z proSb4 do ZatnawiajEcego o dopuszczenie urz}dzenia, cenionego

europejskiego producenta bez mozliwo6ci rozbudowy moduhr etCO2 i obserwacji krzywej IICO2 na

ekranie. Z racji niewielkich gabaryt6w urz1dzenie wyposaZone jest w podstawowe rnoduly pomiaru

czynnoSci Zyciowych pacjenta, dzigki temu urz4dzenie nie przekracza3'5 kg, co wplywa na komfofi

uzytkowania przy zachowaniu pelnej funkcj onalnoSci.

Ztmawiaj1cy podtrzymuj e zapisy SIWZ.

pkt. 28 - Czy Zanawiaj4cy dopu6ci na zasadach r6wnowaznoSci wysokiej klasy defibrylator, z

rnozliwoSci4 zgrania danych z karty sd na komputer klasy PC i przesyl danych drog4 tradycyjn4,

elektroniczn4? Takie rczwi4zanie radykalnie obni?y koszty zakup6w trzqdzenia i koszty eksploatacji.

Zamawiajqcy podtrzymuj e zapisy S[WZ.

plrt. 19 Cty Zamawiaj4cy dopuSci defibrylator z konfigurowalnym przez uzytkownika,

automatycznym rozladowaniem energii?

Zamawiajqcy podtrrymuje zapisy SIWZ.

pkt. 20-23 - Czy Zamawiajqcy bgdzie wymagat aby proponowany defibrylator posiadal stymulacjg

zewngtrzn4 czy bgdzle wyrnagal aby urz4dzenie posiadalo jedynie mozliwoSd rozbudowy defibrylatora

o w/w parametr?

zamawiajqcy wymaga" aby proponowany defibrylator posiadal styrnulacjg zewngtrznq

przezsk6rnq.
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6. Pkt, 24 - Czy Zamawiai4cy bqdz\e wymagal aby proponowany defibrylator posiadal SpO2?

punkcie 24 wymagane s4 akcesoria do saturacji, natomiast w tabelce z paratnetrami technicznymi

zostal wymieniony parametr opcji saturacji, a jedynie zostaty wylistowane akcesoria.

Zamawiajqcy $Tmaga aby-proponowany defibrylator posiadal Sp02.

7. pkt. 2g - CzJ Zamawiaj4cy odst4pi od wymogu posiadania telemetrii i mozliwoSci wykonania

teletransmisji do wytranych o5todk6w kardiologicznych?

Zamawiajqcy wymaga, aby zaoferowane defibrylatory posiadaty mo2liwo56 bezprzewodowej

transmisji danYch.

g. ptit. 3 - Czy ZamawiajilEy dopusci do przetargu defibrylator przeznaazjony zar6wno dla pacjent6w

dorostych (w tyrn dzieci starszych)jak i szeroko pojqtych pacjent6w pediatrycznych (w tym poniZej 10

ke)?

Zamaw iaiqcv doPu szcza.

g. plrt. 27 - Czy Zamawiaj4cy dopuSci do przetargu defrbrylator z rnozliwo6ci4 ustawienia granic

alarmowych w szerszym i wqzszym zakresie?

Za mawiaj qcY doPuszcza.

10. pkt. 2g - Czy Zamawiajqcy dopusci do przetargu defibrylator z mo2liwoSci4 rozbudowy o opcjonaln4

przystawkg zapewniaj4c q bezprzewodow4 transrnisjg danych do opcjonalnego programll

informatycznego, a co zatyrtidzie rnozliwe przesylanie danych do zewngtrznych osrodk6w?

Za mawiaj 4cY doPuszcza.

1 1. pkt. 14 - Czy Zamawiaj4cy dopu5ci wysokiej klasy defibrylator o zakresie pomiaru tgtna 25-240

u/min.?

Zamawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ'

12. Plrt. 28 - wnosimy o rezygnaciE z wymogu,;Telemetria - moZliwosd wykonania teletransrnisji do

wybranych oSrodk6w kardiologicznych" ?

Zamawiajqcy wymaga, aby zaoferowane defibrylatory posiadaty mo2liwoS6 bezprzewodowej

transmisji danYch.

Wykonawca zobowi4zanyjest do naniesienia dokonanych zmian w treSci oferty. W razie zaoferowania

przedmiotu zam6wienia innego niz pierwotnie wyspecyfikowany, a dopttszczonego ptzez Zamawiaiqcego

w wyniktr wyja$nieri tresci SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ wykonawca zobowiEzany jest do

zaznaczeniair6dlatej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Termin skladania ofert zostal przedluzony do 28.06.2019 r. do godz. 12:00.
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