
         Poznań, 15.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-22/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.09.2016r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: “Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę 
medyczną”. 
Treść pytań jest następująca:  
Dotyczy części nr 2:  
 
1.Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr różniący się względem SIWZ:   zasilanie 9V, 3A na wyjściu, wejście – 100-240 VAC 50Hz, 60Hz  wbudowany akumulator z łatwym demontażem/wymianą przez użytkownika, bez 

konieczności wymiany na egzemplarz o większej pojemności, gdyż oferowany pozwala na 
pracę przez 52h   uchwyt z postaci wyprofilowania obudowy pozwalający na łatwy i bezpieczne trzymanie 
urządzenia   brak menu tekstowego; zamiast komunikatów w języku polskim wyświetlane są proste 
symbole alfanumeryczne   sterowanie i nawigacja za pomocą przycisków wielofunkcyjnych   standardowa dokładność tętna 30-254 uderzeń na minutę ±2, dokładność przy niskiej perfuzji 
30-250 uderzeń na minutę ±3   brak wyświetlania krzywej pletyzmograficznej- wyświetlany słupek perfuzji i siły sygnału  wspólny komunikat i alarm dla wskaźników „czujnik zdjęty” i „czujnik odłączony”   brak złącza Mini USB   brak możliwości regulacji czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji o 1% (10s, 25s, 
50s, 100s)   brak możliwości regulacji czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według 
algorytmu: czas opóźnienia reakcji alarmu (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany 
saturacji=czas opóźnienia reakcji alarmu   możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na czas nieokreślony z jednoczasowym 
generowaniem     alarmów wizualnych   regulacja głośności alarmu i pulsu  czujnik do pomiaru saturacji typu Y dla pacjentów powyżej 1 kg w postaci silikonowego 
paska  

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ. 
                                                                                                                   Zamawiający 
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