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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 09/PN/2018 
 
 

 

Z dnia: 06-09-2018 
 

Nazwa (firma) Zamawiającego 

 

 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
Adres Zamawiającego 

 

 

UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.  

TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30,  

www.szpitaletczewskiesa.pl 

Uwaga, jeśli Zamawiajacy dopuscił asortyment wskazany w zapytaniach poniżej, w 
przypadku złożenia oferty na ten asortyment należy czytelnie zaznaczyć pod tabelami  
(Formularze asortymentowo – cenowe) dla danego pakietu, znajdującymi się w 
załaczniku nr 3 do SIWZ, w sposób nie budzący wątpliwości, fakt, że Wykonawca składa 
swoją ofertę z uwzględnieniem odpowiedzi na zapytania (należy wskazać numer pytania 
w niniejszym dokumencie i pozycje w formularzach asortymentowo - cenowych, których 
pytanie / pytania dotyczą. Zamawiający nie może mieć wątpliwości jakiego rodzaju 
asortyment jest oferowany przez Wykonawcę.  
Wszelkie ilości przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z tymi wskazanymi w SIWZ 
przez Zamawiającego. 
 
 
Pytania 1 
dotyczy: Pakiet nr 2 dostawa pulsoksymetrów przenośnych akumulatorowo – sieciowych - 10 

szt. 

 

1.1. – Pkt. 4, 6 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr pracujący z akumulatorem litowo-

jonowym 3,7 V o czasie pracy do 8 godz.? 

1.2. – Pkt. 10 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o pomiarze wartości tętna od 30 – 

250ud/min ? Jest to niewielka różnica w porównaniu do zapisów specyfikacji. 

1.3. – Pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z pamięcią trendów do 48 godz. 

(rozdzielczość 10 s.)? 

 
Odpowiedź:  
Ad. 1.1. Postępować zgodnie ze SWIZ 
Ad. 1.2. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 1.3. Zamawiający dopuszcza 
 
Pytania 2 
2.1. Pakiet 3, L.P 6 
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Czy zamawiający dopuszcza ssak z podciśnieniem nie mniejszym niż 84 kPa. 
 

2.2. Pakiet 3, L.P 8 

Czy zamawiający dopuści ssak bez możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za 

pomocą regulatora Membranowego oraz bez panelu przedniego wyposażonego w 

podświetlaną skalę wykorzystanego podciśnienia i precyzyjnego doboru ssania poprzez 

odpowiednie podświetlenie oznaczonej skali na panelu przednim urządzenia. 

 
2.3. Pakiet 3, L.P 12 
Czy zamawiający dopuści urządzenie z Włącznikiem/wyłącznikiem na rączce urządzenia. 

 

2.4. Pakiet 2, L.P 2 
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez wbudowanego akumulatorem litowo-jonowego i 

ładowarki. 

 

2.5. Pakiet 2, L.P 3 
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez stacji dokującej z możliwością ładowania 

akumulatora. 

 

2.6. Pakiet 2, L.P 4 
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez awaryjnego zasilania z wewnętrznego 

akumulatora na min. 12 godzin pracy. 

 
2.7. Pakiet 2, L.P 10 
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr z zakresem pomiaru pulsu  min. 30-250 uderzeń na 

minutę 
 
2.8. Pakiet 2, L.P 24 
Czy zamawiający dopuści pulsoksymetr bez regulacji głośności dla alarmu. 

 
Odpowiedź:  
Ad. 2.1. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 2.2. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 2.3. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 2.4. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 2.5. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 2.6. Postępować zgodnie ze SIWZ 
Ad. 2.7. Zamawiający dopuszcza 
Ad. 2.8. Postępować zgodnie ze SIWZ 
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