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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/52/2014 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego   na   zakup sprzętu medycznego      - dla potrzeb  SPZOZ Sanok 

W związku z zapytaniami wykonawców ustalono co następuje:

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia.

* Pytanie nr 1 
Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  system  Holtera  EKG  Z  analizą  w  trybie 
retrospektywnym.
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.   

* Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system Holtera EKG z podglądem zapisu EKG na 
wyświetlaczu rejestratora EKG, który wazy tylko 65g i jest zasilany z jednej baterii AAA.
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 3
Dlaczego Zamawiający formułując w ten sposób parametry techniczne, umożliwia spełnienie 
warunków  przetargowych  jedynie  przez  jedna  firmę,  co  jest  sprzeczne  z  prawem  o 
zamówieniach publicznych?
Odpowiedź:    Zamawiający  formułuje  parametry  techniczne  w  sposób  obiektywny  który   
umożliwia spełnienie warunków przetargowych przez więcej niż jeną firmę.  

* Pytanie nr 4
Czy  Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  system  holterowski  bez  możliwości  analizy  w 
trybie retrospektywnym?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  5
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy system holterowski z analizą spektralną HRV ale 
bez możliwości prezentacji wyników w formie graficznej (3D)?  
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  
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* Pytanie nr  6
Czy Zamawiający dopuści wysockiej klasy system holterowski wyposażony w pomiar QT, 
Qtc, ale bez pomiaru QTP i Dyspersji oraz z tabelą z wartościami min. max, średnia QT, 
QTC?
Odpowiedź:   Zamawiający nie dopuszcza.  

* Pytanie nr  7
Czy Zamawiający dopuści  wysokiej  klasy system holterowski  bez możliwości  wykonania 
analizy turbulencji rytmu serca?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.  

* Pytanie nr  8 
Czy Zamawiający  dopuści  wysokiej  klasy  system holterowski  bez  możliwości  ustawienia 
punktów pomiarowych ST niezależnie dla każdego kanału?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 9
Czy zamawiający dopuści oprogramowanie analizujące?:

• z tabelą błędnych stymulacji obejmujących błędy typu: FTS, FTC, FTO,
• analizę odcinka QT z tabelą z wartościami Qt min, Qt max, Qtd, QTC min, Qtc śr. Qtc 

max, QtcD, 
• z wykresem odcinka ST w formie wykresów 2D,
• z możliwością przewodowej komunikacji z rejestratorem poprzez interfejs USB.

Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

* Pytanie nr 10 
Czy zamawiający  dopuści  do  postępowania  zminiaturyzowane  rejestratory  EKG 3 i  12  z 
przewodową  komunikacją  z  komputerem,  bez  możliwości  podglądu  zapisu  EKG  na 
monitorze komputera w czasie rzeczywistym oraz zasilanych z jednej baterii lub akumulatora 
typu AAA i masie nie przekraczającej 100g?
Odpowiedź:   Zamawiający dopuszcza.   

Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert,  mając  na  względzie  umożliwienie  
potencjalnym  wykonawcom  złożenie  ofert,  zgodnie  z  art.  38  ust.6   prawa  zamówień  
publicznych, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 15.12.2014r. o godz. 1000

Nowy termin otwarcia ofert  15.12.2014r o godz. 1100

Z poważaniem
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