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Dotyczy: rozeznania cenowego na dostawę sprzętu medycznego realizowaną w ramach
projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Pałuckim CentrumZdrowia Sp. z o.o. w Żninie” nr POIS.09.01.00-OO-0344I18 w
ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 - 2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytaniaWykonawców:

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z czujnikiem pułsoksymetru bez możliwości
dodatkowego podłączenia czujnika oksymetru?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści aparat zasilany 3 bateriamiAA?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt. 20 i 24
Prosimy o podanie jaki typu czujnika ma zostać dostarczony wraz z aparatem:
- wielorazowego użytku czy jednorazowego użytku,
— dla jakich pacjentów: dorosłych, dzieci czy noworodków?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnik wielorazowy : możliwością monitoringu
dorosłych, dzieci i niemowląt.

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 3, 5
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wbudowany akumulator gwarantujący
ciągłą pracę aparatu ponad 300 minut?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposazone jedynie w złącze USB, poprzez które
można udostępnić obraz w formacie HDMI?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 3, pkt. 8 i 12
Czy Zamawiający dopuści aparat z wyższą rozdzielczością niż wymagana tj. 640x480 dpi?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 2 Pulsoksymetr
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu adekwatnego do opisanego modelu o
parametrach z dokładniejszym rozwiązaniem:
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Pytanie 8.

Pytanie 9.

— Pomiar tętna: zakres pomiaru: od 30 bpm do 250 uderzeń na minutę (bpm) z
dokładnością:1%.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 2 Pulsoksymetr
Jako wykonawcy zauważyliśmy błąd merytoryczny odnośnie parametów związanych z
wyświetlaczem, który nie przewidujewyświetleniatrzech cyfr (100%) tylko dwie (99%). Na
podstawie powyższego prosimy zamawiającego o dopuszczenie regulowanego zakresu
alarmu iwyświetlania Sp02: od 0% do 99%.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 4 Zestaw do trudnej intubacji i wentylacji
Czy zamawiający dopuści produkt:
- bez określenia mocy luksów do końca przewodu
bez określenia informacji na temat wiązek światła.
bez zdejmowanych torów światłowodowych z możliwościązintegrowanego swiatłowodowu
z możliwością określonego czasu świecenia do 80h na dwóch bateriach. Pozostale
parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10. Dotyczy Pakietu nr 3 Zestaw do trudnej intubacji
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nowoczesny videolaryngoskop o
następujących parametrach:
kolorowy wyświetlacz TFT/LCD o przekątnej 3,5" zasilany akumulatorem Iitowym o
standardowym czasie dzialania okolo 2 godzin
Żródło światła podwojne UV/LED białe - opatentowana technologia podwójnego światła:
tradycyjne biale światło LED oraz UV - pozwala to uzyskac doskonaly obraz naturalnej
barwy bez prześwietlen
Kamera CMOS
Trzpień łączący z łyżkami wykonany ze stali nierdzewnej.
Odporność na upadki z wysokości min. 1m.
Dostępne łyżki jednorazowe, biologicznie czyste
Zintegrowana cyfrowa nagrywarka video wraz z karta pamięci SD o pojemności min. 4 GB.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów
określonych w zapytaniu. Łyżki jednorazowe wymaganew zestawie.

Pytanie 11. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 15
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z większym zakresem pomiaru tętna: od 18 do
300 uderzeń na minutę (bpm) — dokładność i 3 bpm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 19
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z zasilaniem 3 baterie AA? Zasilanie w 3 baterie
AA zapewnia długi czas pracy na baterii — 36 godzin ciągłego monitorowania,co zwiększa
komfort obsługi pułsoksymetru.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 21
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem alarmu Sp02: od 50% do 100%,
Tętno od: 18 bpm do 300 bpm?
Odpowiedź: Nie.
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Wszystkie zmiany, na które Zamawiający wyraził zgodę powyższymi odpowiedziami,winny być, jeżeli
dotyczy w danej pozycji wytłuszczone i/lub podkreślone oraz opisane przez Wykonawcę w tabeli
w zakresie oferowanego Pakietu, w następujący sposób:

„Lp. ..., - zmiana dopuszczona odpowiedziamina pytania z dnia 21.05.2019r,"

Jednocześnie Zamawiajacv przvpomina o zmianie terminuwvznaczoneqo na składanie ofert:

Zamawiający żąda niezwłocznegopotwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji , na adrese-mail zamowienia@szpitałznin.pl W przypadku braku potwierdzenia otrzymaniawiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu podany przezWykonawcęzostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.


