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Wyjaśnlenla nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę wyposażenia dla oddziałów Wielospecja!istycznego §zpitala przy
ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 07,11.2018r, uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: Pakiet nr 3: Konstrukcja mechaniczno-elektryczna:
W punkcie 4 jest zapis,,Panel sterujący, jednomodułowy - dwukanałowy"
Jednomodułowy panel sterujący wyposazony jedynie w manipulatory i klawisze nie posiada
uzytkowych kanałów wejściowych lub wyjściowych dla sygnałów.
iloŚĆ dostępnych kanałów charakteryzuje parametry wzmacniaczy (kanały wejściowe) oraz
stymulatory (kanały wyjŚciowe).
Czy w zwiąku z powyższym Zamawiający zgodzi się na usunięcie w punkcie 4 zapisu
,,dwukanałowy".
Odpowiedź=Tak, Zamawiający wyraza zgodę na usunięcie w punkcie 4 zapisu ,,dwukanałowy".
Pytanie 2: Pakiet 3: Konstrukcja mechaniczno-elektryczna:
Czy Zamawiający w punkcie 3 wymaga dwukanałowego stymulatora prądowego, który zwiększy
funkcjonalność aparatu, zgodnego z poniższym opisem:
Stymulator prądowy jednomodułowy - dwukanałowy/ zamontowany na ruchomym ramieniu wózka
razem z głowicą wejściową, wyposażony w:

1. 4 zespoły gniazd: 1 DIN i 2TP, dla wyjść impulsów stymulujących,
2. Wskaźnik zasilania,
3. Wskaźnik wyzwolenia impulsu stymulującego dla kazdego kanału,
4, Wskaźnik aktywnej elektrody dla kazdego gniazda TP?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyma9a.
Pytanie 3: Pakiet 3: Akcesoria, punkt 10.1:
Czy Zamawiający dopuści korki filcowe do elektrody stymulującej bipolarnej, @ 7 mm, długoŚĆ 7,5
mm, 100 szt., 1 op.?
Od powied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza,

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
i nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 14.11.2018
r. pozostaje bez zmian.
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