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Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

na
Dostawę 5 szt. Aparatów kardiotokograficznych (KTG) i lampy zabiegowej, bezcieniowej,

przejezdnej.

Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2021

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela
pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1
Pakiet  II  „Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy przedmiotu zamówienia  do 4 tygodni  od daty
podpisania umowy?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 2
Pakiet II „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową przejezdną wyposażoną w jeden
brudny uchwyt  przy czaszy lamp,  który stanowi  jednocześnie  łącznik  pomiędzy czaszą  i  ramieniem
lampy, okalający czaszę na około 25% obwodu lampy przez który można przełożyć dłoń?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 3
Pakiet  II  „Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  zabiegową  przejezdną  wyposażoną
w uchwyt sterylny do pozycjonowania czaszy umieszczony przy krawędzi czaszy, montowany na klik?
Oferowane rozwiązanie nie zakłóca bezcieniowości lampy.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4
Pakiet  II  „Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania lampę zabiegową przejezdną z  okrągłą czaszą
o średnicy 25 cm?” 
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5
Pakiet  II  „Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania  lampę zabiegową przejezdną z  czaszą lampy
zawierającą 15 diod LED? Oferowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego i nie ma wpływu
na jakość użytkowania lampy.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 6
Pakiet II „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową przejezdną z regulacją natężenie
oświetlenia w zakresie 0-110 000 lux (z panelu umieszczonego z boku czaszy w 8 krokach)? Oferowane
rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.”
Odpowiedź:
Tak.



Pytanie 7
Pakiet II „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową przejezdną ze stałą temperaturą
barwową 4500K?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 8
Pakiet I „Ad. 5. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w wysokiej klasy kolorowym ekranem LCD
o  przekątnej  7”  bez  sterowania  dotykiem?  Obsługa  kardiotokografu  za  pomocą  pokrętła  oraz
dedykowanych przycisków.”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 9
Pakiet I  „Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z głowicami o  częstotliwości pracy Cardio
0,985 MHz? Jest to częstotliwość zbliżona do 1MHz.”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 10
Pakiet I  „Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z  dokładnością pomiaru akcji serca płodu
 ±2 %?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 11
Pakiet I „Ad. 27. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z możliwością eksportu zapisów przez USB
w  formacie  innym  niż  PDF?  Odczyt  jest  możliwy  za  pomocą  dedykowanego  oprogramowania
dostarczanego wraz z kardiotokografem” 
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 12
Pakiet I „Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z archiwizacją badań w pamięci 450 godzin
badań?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 13
Pakiet I „Ad. 35. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z wbudowanym uchwytami na głowice, bez
uchwytów na głowicę przy stoliku?”
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 14
Pakiet I „Ad. 38. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf o wymiarach:  9,6cm (Wysokość) x 32,6cm
(Szerokość) x 27,6cm (Głębokość)?”
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 15
Pakiet I „SIWZ, IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Czy Zamawiający dopuści dostawę aparatów KTG w terminie 40 dni od daty podpisania umowy?”
Odpowiedź:
Nie.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 13.07.2021 r.
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