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SPZOZ/SAN/ZP/19/2015            Sanok, dnia   25 lutego   2015r.

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/07/2015 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na dostawę   sprzętu medycznego    dla   SPZOZ Sanok

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia 

Pytanie nr 1  - dot.  pkt. 4,5:  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o zbliżonych wymiarach
(dł. 318 x szer 156 x wys 270) oraz nieznacznie wyższej wadze (do 5,5kg)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie nr 2  - dot.  pkt. pomiaru ciś. nieinwazyjnego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pomiar automatyczny z interwałami od 1 do 480 minut?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3   - dot. – pkt. 1 
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający pod pkt.6 „ Zasilanie  z sieci i z wbudowanego 
akumulatora prze min. 2 godz.” rozumie awaryjne zasilanie dla akumulatora z wbudowanych 
akumulatorów przez min. 2 godziny przy ustawianiu pomiarów EKG, SPO2 oraz NIBP co 15 
minut?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4  
Czy  z uwagi na wysoki priorytet pomiarów SPO2 Zamawiający będzie wymagał aby pomiar 
ten odbywał się w technologii  redukującej artefakty ruchowe a także uzyskującej czytelne 
wyniki przy niskiej perfuzji typu Nellcor, Massimo lub FAST?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby pomiar SPO2 posiadał wskaźnik perfuzji?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 6  
Z uwagi na nieruchomą informatyzację szpitali, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający 
będzie wymagał aby oferowany kardiomonitor posiadał kompatybilność wysyłania danych w 
standardzie HL7? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 UWAGA:
Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić 
zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia.

 

Nowy termin składania ofert upływa 02.03.2015 r. o godz. 1000

Nowy termin otwarcia ofert  02.03.2015 r. o godz. 1100

 Z poważaniem 
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