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Do:
Wykonawcy postgpowania o udzielenie
zumdwi enia p ubliczneg o
przetargu nieograniczonego nr TP-23 I /1lPNll24l20l I - dostawa negatoskop6w, pomp infuzyjnych, aparatury
ogrzewania pacjenta, podgrzewaczy plyn6w infuzyjnych - wyposaZenie
italneso Oddzialu Ratu

DOTYCZY: I do badari i zapisu EKG, systemu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych,
l13,poz.759 ze zm.), udzielam wyja3niefr na zadane pytania:

PYTANIE NR

I

(tj.

22010 r. Dz. U. Nr

dotyczy Zadania nr 4

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do postqpowania wysokiej klasy system ogrzewania pacjenta nieposiadajqcy wylwietlacza
temperatury? Na panelu przednim urzqdzenia przy kazdej nastawie temperatury umieszczona jest dioda, kt6ra zapala
siqw przypadku pracy z danqtemperaturq."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTAN| E NR 2 dotyczy Zadania nr 4
,,Czy Zamawiajcpy dopuici do postqpowania wysokiej klasy system ogrzewania pacjenta nie posiadajclcy alarmu
odlqczenia rury od dmuchawy? Konstrukcja ogrzewctcza nie ponvala na odlqczenie rury, ktdra przymocowana jest na
stale, przez co taki alarm.jest calkowicie zbgdny."

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 3 dotyczy Zadania nr 4
,,Czy Zamawiajqcy dopulci do postqpowania wysokiej klasy system ogrzewania pacjenta posiadajqcy

4 nastawy

temperatury: 32 C, 38 C, 43 C, 46 C?"

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 4 dotyczy Zadania nr

4

,,Czy Zantawiajqcy dopuici do postqpowania wysokiej klasy system ogrzewania pacjenta nie posiadajqcy uchwytu do
zawieszenia rury? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 5 dotyczy Zadania nr

4

,,pkt. 8 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie, kt1rego producent okreila wydajnoit jako I 390 l/min.?"

ODPOWIEDZ
Zamawrajqcy wymaga jak opisano w Zalqczniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 6 dotyczy Zadania nr

4

,,pkt. 9 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie z dokladnoiciq+ 2"C? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga jak opisano w Zalqczniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 7 dotyczy Zadania nr
,,pkt.

l0

4
Czy Zamawiajqcy doputici 4 zakresy: 43"C, 38"C, 32"C, temp. otoczenia

?"

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga jak opisano w Zalqczniku nr 2 do SIWZ.
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PYTANIE NR 8 dotyczy Zadania nr 4
,,pkt. l I Czy Zamawiajqcy dopuici poziom gloinoici 50dB? "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 9 dotyczy Zadania nr 4
l3 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie

z fabrycznie ustawionq lemperaturq i mocq grzania dostosowancl do
ustawionego zakresu oraz konstrukcji kocyk6w, kt6re sq dedykowane i przystosowane do wspilpracy tylko z danym
urzqdzeniem. l'tr takim przypadku urzqdzenie nie wymaga stosowania dodatkowego czujnika na koricu rury. Czujnik na
koficu rury posiada vvylqcznie urzqdzenie Equator oferowane przez firmq AKME. "

,,pkt.

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIB NR l0 dotyczy Zadania nr 4
,,pkt. l5 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie bez alarmu

jeili

nie istnieje fizyczna mo2liwo!6 odlqczenia rury od

dmuchawy gdy2jest ona zamontowana przez producenta na stale? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR

I

I

dotyczy Zadania nr 4

,,pkt. 20 Czy Zamawiajqcy dopuici rurq o dlugolci l,8m? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR
,,pkt.

2l

12 dotyczy Zadania nr 4
Czy Zamawiajqcy dopuici wbudowany

ODPOWIEDZ

filtr powietrza HEPA

0,2 pm o skutecznoici 99,99%?

"

Zamawiqqcy wymaga jak opisano w Zalqczniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 13 dotyczy Zadania nr

6

,,Pkl. 4 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie wykorzystujqce do ogrzewania podczerwien? Taka metoda to obecnie
najnowoczeiniejsze rozwiqzanie gwarantujqce natychmiastowe ogrzewanie krwi i plyn6w iduzyjnych przy zachowaniu
wszystkich wymog6w bezpieczey'tsfwa. Urzqdzenie wykorzystujqce wodq czyli Smiths Hotline jest oferowane na polskim
rynku wylqcznie przez.firmq AKME? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza urz4dzenie wykorzystuj4ce do ogrzewania podczerwief.

PYTANIE NR l4 dotyczy Zadania nr 6
,,Pkt. 6 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie ogrzewajqce z doHadnoiciqdo l"C, przy czym jest to temperaturq na
koitcu linii czyli przy pacjencie z uwzglqdnieniem temperatury otoczenia co w efekcie daje najwiqkszq dokladnoit ze
wszystkich urzqdzeri dostqpnych na rynku."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 15 dotyczy Zadania nr 6
,,.Pkt. 8 Czy Zamawiajqcy dopulci urzqdzenie
mozliwo!ciq

jej dowolnej regulacji

z

ustawionq fabrycznie po uruchomieniu temperaturq 37'C, z
w zakresie 30-39'C? Taki parametr jesl pqrametrem lepszym od opisanego. Podany

zakres jest bezpieczny dla krwi i zwiqzk6w krwiozastqpczych."

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 16 dotyczy Zadania nr 6
,,Pkt. 12 Czy Zamawiajqcy dopuici urzqdzenie bez zbiornika na wodq, kt6ry jest zbqdny w przypadku aparatu
wy ko r zy s t uj c1c e-go d o o gr z ew a n i a p o d c z e rw i e n ? "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 17 dotyczy Zadania nr 6
,,Pkt. 11.2, 14.3, 14.4 Czy Zantawiajqcy dopulci urzqdzenie bez alarmrjw zlego zamocowania zestawu, nieprawidlowej
pracy pompy i zbyt niskiego poziom plynu roboczego? Urzqdzenie nie posiada pompy wody oraz zbiornika - ze wzglqdu
na brak wody sluiqcej do ogrzewania sc1 one zbqdne w przypadku aparatu wykorzystujqcego do ogrzewania
podczerwieri?

".

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 18 dotyczy Zadania \r 2, cz.I - pompa infuzyjna
l5 Czy zamawiajqcy dopuici duzy crytelnltwySwietlaczwidocznyw iwietle dziennym zwiqkszej odlegloici
ni2. 5 m, ale o zupelnie innych proporcjachwymiarowych mianowicie 36 x 72 mm.? "
,,Dol. pkl.
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ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR l9 dotyczy Zadania nr 2, cz. I - pompa infuzyjna
,,Dot, Pkt, 25 Czy Zamawiajqcy dopuici pompy, kt6re majqmolliwoSt programowania infuzji w zakresie od 0,1 do
2000 ml/godz. lecz z dzialkq elementarnq 0,1 ml/godz. w calym zakresie infuzji?

"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 20 dotyczy Zadania nr 2, cz.I
,,

Dol pkt.33 i 34

-

pompa infuzyjna

Czy Zantawiajqcy dopuici pompQ z bibliotekq lek6w umo2liwiajqcq zapis 120 pelnych procedur

dozowania bez podzialu na grupy?

Leki moina zapisytuat za pomocq dowolnych parametr1w (r6wnie2 uwzglqdniajqcych stqienia) w dowolnych
jednostkach v)raz z limitami miqkkimi i twardymi. Pragniemy zwrdcit uwagQ, 2e na oddzialach, gdzie najwiqcej lek6w
podawanych jest za pomocqpomp infuzyjnych stosuje siq co najwy2ej zapis kilkttnastu lub kilkudziesiqciu lek6w. Tym
sdmym oferowana przez nas pojemnoit I20 lek6w nie jest nqwet w polowie wykorzystywana? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 21 dotyczy Zadania nr 2, cz.II - pompa objptoSciowa
,,Dot. pkt. 13 Czy Zamawiajqcy dopuici pompq objqtoiciowq do kt6rej dostqpne sq 3 rodz. dren6w: do plyn1w
infuzyjnych, lek6w i 4nuienia pozajelitowego, do krwi i krwiopochodnych, do lek6w iwiatloczulych?
Natontiast dreny do podawania cytostatyk6w pojawiq siq w koitcu bieiqcego roku, "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 22 dotyczy Zadania nr 2, cz.II
,,Dot. pkt. 34

C,zy

- pompa objgto6ciowa
Zamawiajqcy dopu.(ci pompq objqtoiciowq o masie 2,4 kg? "

ODPOWIEDZ
T^1.
I AN.

PYTANIE NR 23 dotyczy zadania nr I

-

negatoskop6w cyfrowych
o parametrach:

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do zaoferowania negatoskopy cyfrowe
Lp.
I

Parametry sfacji

OdpowiedZ Zamawiaj4cego

Slacia wvkonanq w wersii do powieszenia nq icianie

Klawiatura skladona, podfoliowa z powlokq
2.

anty

b

akt eryj n q

z t ou c hp a d' em, prz

ew o

dy z abu dow an e

Zamawialqcy wymaga jak opisano w
Zalqczniku nr 2 do SIWZ
Tak

niewidoczne.

Zamawiajqcy wymaga jak opisano w
Zalqczniku nr 2 do SIWZ

J.

N agryw

4.

Ochrona monitora - szy$o z antyrefleltsem, redukcja

Tak

5.

ttdanv c h r efl eks 6w iw i etlnv c h
Szelt zlqczy USB 2.0 zabezpieczonych przed zalaniem
Gniazdo sieciowe LAN I 0/ I 00/ I 000G8 zabezoieczone

Tak

n

ie

arka D

VD +/- RW L ightS

u

ib

e

p o2

przed zalaniem
6.

Wvmiarv obudowv DICO I M 700 x 725 x 145 mm

Zamawiajqcy wymaga jak opisano w
Zalqczniku nr 2 do SIWZ

7.

System operacyjny lVindows 7 Pro PL

Zamawiaj4cy wymaga jak opisano w
Zalqczniku nr 2 do SIWZ

8.

Plyta gl1wna Intel

Zamawiajqcy wymaga jak opisano w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ

Procesor Intel i3 3,06 GHz

Zamawiajqcy wymaga jak opisano w
Zalqcznikunr 2 do SIWZ

Pamipt RAM 4 GB DDR2 moiliwoiciq rozbudowy do

Zamawiaj4cy wymaga jak opisano w
Zalqczniku nr 2 do SIWZ

o

10.

8GB

ll

t a gr afi cz na z ap ew ni aj qc a wy s o kq
dwzor ow ania o br azu
Dysk twardy 500 GB z molliwoiciq powiqkszenia

P r ofe sj o n a I n a kar
do kl

t2.

adno!

t

Tak

o

przestrzeni orqz Drqcy w trvbie RAID

Tak
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owy m e dy c z ny nt o n i t o r r efe r e n cyj ny z fun
kalibracii zsodnie z DICOM Part I4

q

ta
lJ.

KoIor

t4.

Przekqtna monitora 24'

Tak

15.

Rozdzielczoit monitora 1920 x 1200 - 2 MP

Tak

16.

Kqt widzenia monitora H,l/

t7.

Jasnoi1 monitora 320 cd/m'

18.

Kontrast monitora 850:

-

I78"

k cj

/ 178'

Tak

Tak
Tak
Tak

l

PYTANIE NR 24 dotyczy Zadania nr 6 - podgrzewacz plyn6w infuzyjnych
,,Czy zamawiajqcy zgodzi siq na zaoferowanie podgrzewacza plyndw infuzyjnych i krwi w oparciu o technologiq
,,suchego grzania" wrqz z aktywnie ogrzewctnym mankietem stosowanym na odcinku od podgrzewacza do wklucia?
Jednoczeinie prosimy o odstqpienie odwymog6w zawartychw pkt: 12, 14.2, 14.3, 14.4."
ODPOWIEDZ
Zamawialqcy wymaga jak opisano w zalqczniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 25 dotyczy Zadania nr

3

-

aparat EKG

,,Czy Zamawiajqcy dopuici do postqpowania aparat EKG bez mo1liwoici wykonania testu kabla pacjenta. Aparat
sy gn al izuj e br a.k ko nt aktu e l e ktr o d w s kaz uj qc ko nkr etne o dpr ow a dz eni e? "

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 26 dotyczy Zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do postqpowania aparqt EKG bez moiliwoici podlqczenia aparatu do drukarki
zewnqtrznej? "

.

ODPOWIEDZ
Nie.

PYTANIE NR 27 dotyczy Zadania nr

3

-

aparat EKG

,,Czy Zamawiajqcy 'wymaga dcsstarczenie aparatu z moiliwoiciq podlqczenia i komunikacji z komputerem czy 6ilko
mo2liwoici rozszerzenia o tq opcjq w przyszlolci? Wyntaganie interfejsu komunikacyjnego podnosi cenq oferowanego
aparatu. "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga jak opisano w zalqczniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 28 dotyczy Zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy wymaga dostarczenie aparatu z wysokiej jakoici przetwornikiem A/C min. 20 bitdw? "
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga jak opisano w zalqcznlku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 29 dotyczy Zadania nr

3

-

aparat EKG

,,Cry Zantawiajqcy doputici do postqpowania aparat EKG bez mo2liwolci

rozszerzenia

soiromelrvczna? "

funkcji o

opcjq

ODPOW1EDZ
Tak.

PYTANIB NR 30 dotyczy Zadania nr 4
,,Czy Zamawiajqcy dopuici do postqpowania wysokiej klasy urzqdzenie WarmTouch 5900

o poni2szych parametrach

technicznvch
ec
L.P.

ll'yjalnienie

OPrc

Nellcor Puiltan B ennett/
Tyco Healthcare Group
LTD / Covidien

PRODUCENT:

MODEL:
I
2
3

4

J

6
7

Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz
Aparat wyposa1onv w zaczeD na przew6d srzewczv chroniqcv so przed zasinaniem
Dlugoit przewodu grzewczego min 1,5 metra
Calkowitq dlusoit przewodu srzewczeso ) 2m
Ciqtki pr:ew6d gr:ewczy v':mocnionl' drutem (nie utrudniajqcy dostqpu do paclenta)
Podstawa iezdna do aparatu (w6zek 5 k6l z blokadq z koszvkiem na koldrv)
Moiliwoit zamocowania qparqtu na zwyklvnt stoiaku do kropl1wek: l62ku pacienta
Urzqdzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej
s kut ecznoi ci fi ltr acj i (HE P A)
minimum 99,97% przy wielkoici czqstek 0.3 mikrona

IlsrmTouch 5900
napiqcie 220-230V, 5060H2, prqd 6A
(z uwzgl qdn

ie

n

i

em

cz qi c

i

wewnetrznei)

4
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I

4 zakresy temperalur;
-

9

funkcja "boost" - 45"C (po 45 min. automatycznie przelqczany na zakres 43'C)

- wysoki - 43"C
- lredni - 38"C
- niski - 32"C
Minimalny wymagany przeplyw /wydajnoit urzqdzenia/ I500 I na min.
ogrzewanie pacjenta * (38'C w ciqgu 30 sekund)

-

szybkie

przeplyw I 5 57 L/min i
tryb szybkiego
n a grz ew on

I0 Kontrola przegrzania urzqdzenia powy2ej zaprogramowanej wartoici temperatury alarm opficzny i akusfitczn! 't automaQtczne wylqczenie grzatki

II

Wasa urzedzeniq max 7ks
Licznik Drzepracowanvch podzin umieszczonv w widocznvm mieiscu urzqdzenia
13 Dostqpne koldry (koce) ogrzewajqce pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do
r6inego rodzaju potrzeb (koce na dolnqczq!6 ciala; koce na g6rnqczplt ciala; koce
na cale cialo; koce sterylne ir6doperacyjne; koce pediatryczne). Koce posiadajq
otworv do podlqczeniq przewodu grzewcze4o.
14 Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej no rozdarcie, przebicie i
zamoczenie. Material nie zawiera lateksu. Material radioprzezierny, bez koniecznoici
usuwania koca z ciala pacjenta przy wykonywaniu badan obrazowych, Material
perforowany umo2liwia rdwnontierny, swobodny przeplyw po'rvietlza (bez kanal6w
sterujqcych przeplywem powietrza). Zewnqtrzna warctwa Wkonana z nietkanego
tworzywa, co eliminuje moiliwoit kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skdrq

a urz q dz en i a
alarm optyczny i
akusQczny oraz
wvlqczenie srzalki
waga 6,8 kg
i

12

Dactentq.

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga jak opisano w zal4czniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE NR 3l dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy chce zakupit 2 czy 3 aparaty EKG? "
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy chce kupi6 2 aparaly EKG tak jak podano w ogloszeniu

i

formularzu ofertowym natomiast w opisie

przedmiotu zam6wienia wyst4pil bl4d winno by(,2szt.

PYTANIE NR 32 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy wymaga w6zka jezdnego z wysiqgnikiem na kabel pacjenta? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 33 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,

l.p. 3 Czy Zamawiaj qcy ma na myili pelny v.ymiar formatu A4 czy tylko szerokoit? "

ODPOWIBDZ
Zamawiajqcy dopuszcza zapis na papierze temicznym pelnego rozmiaru .A4 jak r6wnieZ tylko szerokoSci 44.

PYTANIE NR 34 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 6 Czy Zamawiajqcy wymaga, aby ekran aparatu oferowal mo2liwoit podglqdu wszystkich
jednoczelnie, co w niekt1rych przypadkach nto2e miet wplyu na ocenQ stanu pacjenta? "

l2

odprowadzen

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza, aby ekran aparatu oferowal moZliwoSd podgl4du wszystkich l2 odprowadzef jednoczeSnie.

PYTANIE NR 35 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 9 Czy Zamawiajqcy dopuici apdrat z papierem typu

odprowadzefi jednoczeinie w jednej kolumnie? "

,,rolka" o szerokofci 210 nm z moiliwoiciqwydruku do I2

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 36 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 2l Czy Zamawiajqcy dopuici dpqrdt EKG bez opcji wykonania testa kabla pacjenta z wydrukiem, ale z wizualnq
sygnalizacj q br.aku styku elektrod oraz wyiwietlaniem na ekranie do I 2 odprowadzefi? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 37 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 26 Czy Zamawiajqcy dopuici aparat kt1rego wbudowana bateria starcza na ok. 50 minut ciqglego zapisu lub 55 m

ciqglego wydruku? "

ODPOWIEDZ
Tak.
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PYTANIE NR 38 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 27 Czy Za.ntawiajqcy dopuici aparqt owadze 5,7 kg?"

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 39 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 27 Czy Zamawiajqcy dopuici qparat o wadze 7,2 kg, co w przypadku ustawienia aparata na wbzku nie bqdzie
mialo wiqltszego znaczenia dla uiytkownika? "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 40 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,1.p. 32 Czy Zamawiajqcy dopuici aparat o mo2liwolci rozszerzenia o spirometriQ o parametrach:
- FVC, Besr FVC, F8Y0.75, FEV|, Best FEVI, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.71/FVC, FEvl/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC,
FEVO.7S/SVC, FEVI/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIVI, MEF75, MEF,O, MEF25, FEF75, FEF,O,
FEF25, MMEn FET25, FETSO, MIF75, MIFSO, MIF25, PEFT, FIFSO, FEFSO/FIFSO, FEF'O/SVC, FEVO.75/FEV6,

FEVl/ FEV6, FIVI/FIVC, VEXT, Wiekpluc,- SVC, ERV,IRV, TV, IC,IVC, - MVV, MVVf, MRJ?"
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE NR 4l dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy wymaga, aby aparat posiadal filtr autoadaptacyjny, kt6ry automatycznie dostosowuje wartoici
filtr6w (sieciowego, miqiniowego i izolinii) co oznacza w praktyce brqk koniecznoici rqcznego ustawiania filtr6w,
latwoit obslugi i szybkoit przeprowadzenia badania? "
ODPOWTEDZ
ZamawiajEcy dopuszcza aparat posiadaj4cy filtr autoadaptacyjny, kt6ry automatycznie dostosowuje wartoSci filtr6w
(sieciowego, miqSniowego i izolinii), co oznacza w praktyce brak koniecznoSci rgcznego ustawiania filtr6w, latwoS6
obslugi i szybkoSi przeprowadzenia badania.

PYTANIE NR 42 dotyczy zad,ania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy wymaga, aby aparat oferowal zapis do I0 minut (do wykrywania arytmii)? "
ODPOWIEDZ
Zamawiaj4cy dopuszcza, aparat oferuj4cy zapis do 10 minut (do wykrywania arytmii).

PYTANIE NR 43 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zantawiaiqcywymaga, aby aparat oferowal mo2liwoit drukowania odprowadzeriw grupachpo:
formatach, Jxy'+

l,

3

x4+2,

3

x4+3, 4xJ+

3,4,6, l2lubw

I, 6x2+ I, 6x2+2? "

ODPOWIEDZ
Zamawiaj4cy dopuszcza, aparat oferujqcy moZliwoSd drukowania odprowadzef

w grupach po: 3, 4, 6,

12 lub w

formatach, 3x4+1, 3x4r2, 3x4+3, 4x3*1, 6x2-r1, 6x2+2.

PYTANIE NR 44 dotyczy zadania nr 3 - aparat EKG
,,Czy Zamawiajqcy wymaga, aby aparat oferowal moiliwoit przeprowadzenia badania EKG tylko z elektrod
koficzynowych, co moie miec to zastosowanie w przypadku opatrunku lub rany klatki piersiowej? "
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza, aparat oferujEcy moZliwo6i przeprowadzenia badania EI(G tylko z elektrod koficzynowych,
co moze mied to zastosowanie w przypadku opatrunku lub rany klatki piersiowej.

PYTANIE NR 45 dotyczy zad,ania nr 1- negatoshop6w
,,Czy Zantawiajqcy wyrazi zgodq na wyodrqbnienie pozycji
negatoskop ialuzjowy w iloici 4 sztuk?? "

II z zadqnia nr I i

dopuici zlo2enie oferty tylko na

ODPOWIEDZ
Zamawial4cy nie wyraza zgody na wyodrEbnienie pozycji

II z zadania nr

|

.

z u.I]. Ilt;1 ir;14'1'ORA.
t\iu/.C.:i.;:
:.,
/ ,/ ./2/
' ./,r' ^

\7.11;tal;:-

r;.r'o '/,..
i"u iYlilkirrl

75-5BI Koszolin, ul. Chotubi(skiego 7

i' i::;i.,:i:rt:.

*4.{/Ztt;.

t

ri:; li;ril;,iriiii.lijjrrr;i:r:iri:i1inv,

