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ODPOWIED2
nazapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paitstwo,

Uprzejmie inforrnujemy, i2 w dniu 2017-01-16 do Zatnawiaj1cego wptyngla proSba o wyja$nienie

zapisu spec'yfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie

przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiei Publicznyclh (Dz. U. 22015 r. poz.

2164 zp62n. zm.) w tnybie przetarg nieograniczony, na:

dostawy korniso,we st;rmulator6w serca do SP ZOZ Siedlce,

Tre$6 wspornnianej pro6by jest nastgpuj4ca:

Zadaniel
1. Czy Zamawiajqcy w podpunkcie 6 wyrazi zgodg na zaoferowanie urz4dzenia z2 tryby
histerez rytnru?
2. Czy Zamawiaiqcy w podpunkcie 8 dopu6ci urz4dzenia z algorytmem automatycznie
dostosowuj4cy energig impulsu w komorze do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min.?
3, Czy Zamawiajrtrcy w podpunkcie 9 dopuSci urz1dzenie z pojemnoSci4 traterii 0,92 Ah 2

OdpowiedZ l-3 -- TAI(

Zadanie2
1. Czy Zamawiajqcy w podpunkcie 7 i 14 dopuSci urz1dzenia z algorytmem automatlzcznie
dostosowuj4cy energig impulsu w komorze do indywidualnych potrzeb pacjenta co 15 min.?
2. Czy Zamawiajrtrcy w podpunkcie 8 dopu6ci mo2liwoSd zaprograrnowania histerezy rytmu
w trybie DDD?
3. Czy Zamawiajrlcy w podpunkcie 9 wyrazi zgodE na dostarczenie urz4dzenia posiadaj4cego
tylko histerezg komorow4?
4 . Czy Zamawiaj rlcy w podpunkc ie 12 wyrazi zgodg na zaoferow anie urz4dzenia z 2 trybami
histerez rytmu?
5. Czy Zamawiajqcy w podpunkcie 13 dopuSci

OdpowiedZ l,4,5 - TAK

OdpowiedZ - 2 --taki zapis znajduje sig w SIWZ

urz1dzenie z pojemnoSci4 baterii 0,92 Ah?

Odpowied2-3-NIE

Zadanie 4
1. Czy Zamawiajrpy w podpunkcie J Wrazi zgodg na zaoferowanie urz1dzenia z 7 algorytmem
do unikania niepotrzebnej stymulacji RV?



2' Czy Zamawiaj4cy w podpunkcie 8 wyrazi zgodE na zaoferowanieuz1dzeniabez
automatycznej zmianawartoSci czuloSci w przedsionku i komorze?
3. Czy Zarnawiaj4cy w podpunkcie 9 wyrazi zgodg na zaoferow anie wz4dzenia z granic4
czgsto$ci s[,mulacji komorowej sterowanej przedsionkami 175 ppm?
4. Czy Zamawiaj4cy w podpunkcie 1 0 dopuSc i wz4dzenie z algorytmem automatycznie
dostosowuj4cym energig impulsu w komorze do indywidualnych potrzeb pacjenta co i5 min.?
5. Czy Zamawiaj4cy w podpunkcie 12 dopuSciurz4dzenie z pojemnoSci4baterii 0,gZ Ah?
6' Czy Zamawiaj4cy w podpunkcie 13 dopuSci urz4dzenie z op62nieniem przedsionkowo -
komorowe z:zal<resem minimalny 30 ms?
7 . Czy Zamawiaj1cy w podpunkt ach 14 i 1 6 dopuSci urz4dzenie bezbezprzewodowej lqcznoi;ci z
programatorem?

Odpowiedi - 1, 3, 5, (; - TAK

OdpowiedZ -2,4,7 - NIE

pakiet I poz.5 (elektroda stymuluj4ca)
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie stymulatora SSIR podstawowe go z2 rodzajami
elektrod akQy"wnych i2 rcdzajami elektrod pas5.wnych do wyboru?

OdpowiedZ - TAK

Pytanie nr 2 do pakietuL 2 poz.5 (elektroda stymuluj4ca)
Czy Zamawiaj4cy wyrazi zgodE na zaoferowanie stymulatora DDDR podstawowe go z2 rodzajami
elektrod akWwnych i2rodzajami elektrod pasyrvnych do wyboru?

OdpowiedZ - TAK

Pytanie nr 3 do pakietu 4 poz.l3
Czy Zamawiaj4cy .ury'razi zgodE na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z moZliwoSci4
wykonania MRI posiadaj4cego op6Znienie przedsionkowo-komorowe w zakresie 20-350ms?

OdpowiedZ - TAK

Informujemy,2e zgodnie z wymogiem aft. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku prawo

Zamowiert I'ublicznyclt (Dz. U. z 2075 r. poz. 2164 z poLn. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ,

Zamawiaj1cy


