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         Poznań, 03.10.2016r. 
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 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: 
 
Pakiet nr 14 – Audiometr diagnostyczny 
 

1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu alternatywny audiometr o następujących parametrach. 
 
Audiometria tonalna powietrzna: 
- Częstotliwości: 125 do 8000 Hz 
- Maksymalny poziom minimum 130dB HL 
- Zmiana poziomu tonu z krokiem 1, 2 lub 5dB 
Audiometria tonalna kostna: 
 - Częstotliwości: 250 do 8000 Hz 
 - Maksymalny poziom minimum 75dB HL 
 - Zmiana poziomu tonu z krokiem 1, 2 lub 5dB 
Maskowanie szumem wąskopasmowym: 
 - Częstotliwości: 125, do 8000 Hz 
 - Maksymalny poziom minimum 100dB HL 
 - Zmiana poziomu szumu z krokiem 1, 2 lub 5dB 
Maskowanie ipsi- i contra lateralne szumem różowym i białym 
Prezentacja tonu: ciągła/pulsująca/impulsowa 
Sygnał impulsowy z regulacją częstotliwości impulsowania w granicach 0,5Hz do 5Hz z krokiem 
0,5Hz 
Sygnał modulowany z regulacją częstotliwości modulacji w granicach od 1% do 30% z krokiem 1% 
oraz okresem modulacji od 0,25s do 4s z krokiem 0,25s  
Audiometria słowna: 
 - Wyrazowa i liczbowa 
 - Możliwość badania na wolnym polu oraz na słuchawkach powietrznych 
 - Możliwość podawania sygnałów zewnętrznych 
Test nadprogowy: SISI,  ABLB 
Możliwość rozbudowy audiometru o dodatkowe testy:, Langebeck, Bekesy, Stenger 
Współpraca audiometru z komputerem klasy PC/laptop 
Zasilanie audiometru z portu USB komputera/laptopa 
Oprogramowanie do sterowania audiometrem oraz archiwizacji danych, kompatybilne z systemem 
operacyjnym Windows w języku polski 
Sterowanie audiometrem za pomocą myszy lub klawiatury komputera 
Możliwość współpracy audiometru z systemem NOAH 
Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem 
Sygnalizacja stanu pracy audiometry za pomocą kolorowych diod LED na panelu czołowym audiometru  
Zestaw komputerowy PC spełniający wymagania audiometru 
 - Monitor LCD min.  19”  
 - Mysz, klawiatura 
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 - System operacyjny Win 7 
 - Kolorowa drukarka laserowa 
Wyposażenie audiometru: 
 - słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi 
 - słuchawka  kostna B-71 
 - kolumna wolnego pola 
 - przycisk pacjenta 
 - przewód USB 
 - oprogramowanie 
 
 
2. Czy w pkt. 7 wymaganie możliwość jednoczesnego i niezależnego skalibrowania  dwóch wyjść  
słuchawek powietrznych należy rozumieć jedno wyjście na lewą a drugie wyjście na prawą słuchawkę?  
Czy Zamawiający dopuści do postępowania audiometr z jednym wyjściem na dwie słuchawki z 
możliwością niezależnego skalibrowania lewej i prawej słuchawki? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
                                                                                                                           

       Zamawiający 
 
                     Z-ca Dyrektora  

    ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 
          mgr inż. Marzena Krzymańska 
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Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


