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Uczestnicy postępowania 

 

 

 

Dot.: „Dostawę aparatury medycznej wraz z montażem oraz przeszkoleniem personelu” 
w ramach Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie 

chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Projekt pt.: „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym 

wykrywaniu migotania przedsionków (AF)” o Akronimie NOMED-AF jest finansowany przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu STRATEGMED 

 

 Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców 

pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  

Pytanie nr 1 

Dotyczy: zadanie 5.2., Echokardiograf przenośny 

Dotyczy załącznika 6.2 pkt. II.1 i II.9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje 

zaoferowania oryginalnego wózka producenta aparatu zapewniającego pełną integrację aparatu 

z wózkiem z możliwością zabudowania wideoprintera oraz z wieszakami na głowice? 

 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wymaga wózka wg opisu j.w. 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: zadanie 5.2., Echokardiograf przenośny 

Dotyczy załącznika 6.2 Czy w związku z przeznaczeniem aparatu, do ośrodka badawczo-

rozwojowego Zamawiający wprowadzi dodatkową gratyfikację punktową, dla aparatu, który 

posiada możliwość rozbudowy o badania echokardiograficzne 4D na głowicy przezprzełykowej? 

 

Zamawiający odpowiada: nie. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: zadanie 5.1. oraz 5.2., Echokardiograf stacjonarny,  Echokardiograf  przenośny 

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat był podłączony do zdalnego serwisu, co przełoży się na 

szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem? 

 

Zamawiający odpowiada: tak. 
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Zapytania do załącznika 6.3 
 
Pytanie nr 4 PKT.V Defibrylator 

Pkt. 1 Aparat przenośny z torbą transportową lub kieszeniami na akcesoria. 
Czy Zamawiający dopuści klipsy w formie pasków z zatrzaskami ułatwiające organizację 
przewodów? 
 
Zamawiający odpowiada: tak. 

Pytanie nr 5 Pkt. 26 Wbudowany moduł pomiaru SpO2 w zakresie 1 – 100% z czujnikiem typu 

klips dla dorosłych i na płatek ucha. 

Czy Zamawiający zrezygnuje z czujnika na płatek ucha?  
 
Zamawiający odpowiada: tak. 

Pytanie nr 6 Pkt. 28 Akcesoria 

Z uwagi na fakt, iż elektrody jednopacjentowe są produktem o określonym czasie przydatności 
czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości elektrod jednopacjentowych do 2 
kompletów? Korzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem dla Zamawiającego jest bieżący 
zakup elektrod, wg faktycznego zużycia. 
 
Zamawiający odpowiada: tak. 

Pytanie  nr 7.  Dotyczy SIWZ 
Z uwagi na fakt, iż każda tworzona tabela wymaganych parametrów  technicznych dotycząca 
aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie katalogiem czy 
broszurą, potwierdzić wymaganych parametrów technicznych. Materiały informacyjne są 
materiałami ogólnymi  posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych 
aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty 
oświadczenia polskiego przedstawiciela producenta aparatu o spełnianiu parametrów 
wpisanych w załącznikach 6.1 i 6.2 będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ? 
 
Zamawiający odpowiada: tak. 

Pytanie nr 8.  Dotyczy załącznika nr 6.2 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf przenośny bez 
obrazowania 3D radiologicznego, dostępnego min. z głowicy konweksowej oraz bez 
obrazowania romboidalnego? 
 
Zamawiający odpowiada: tak. 

Pytanie nr 9. Dotyczy załącznika nr 6.2 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy echokardiograf przenośny wyposażony 
w elektroniczną głowicę sektorową posiadającą 64 elementy akustyczne? 
 
Zamawiający odpowiada: tak. 

    Z poważaniem 

 

            Adam Konka 

         Prezes Zarządu  


