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SR/XV-270-3(1)-SS/19
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
SR/XV-270-3-SS/19
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), udziela
odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
PYTANIE:
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 16 przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia:
−częstotliwość własna przetwornika 1200 Hz
−błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5 %
−długość linii pojedynczej: 125 cm + 25 cm
−linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z otworami oraz zakrzywioną igłę zapobiegającą
zapowietrzaniu się systemu pomiarowego
−zestaw wyposażony w 2 koreczki na linię pomiarową
−zestaw wyposażony w 2 kraniki trójdrożne w tym jeden posiadający koreczek tłumiący zamknięty
zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją podczas zerowania
−system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek lub ściśnięcie
skrzydełek
−połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, pinowe, chroniące przez zalaniem
(wodoodporne)
−konstrukcja przewodu przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania
systemu: linia z przetwornikiem/ kabel sygnałowy/ monitor
−w zestawie kable interfejsowe do posiadanych monitorów, kompatybilne z HP, Philips
− prostolinijny przepływ przez przetwornik
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Zamawiający zmienia część zamówienia jaką
jest pakiet nr 42. Nowy pakiet nr 42 Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.
Wysokość wadium w tym pakiecie się nie zmienia.
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