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WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg
nieograniczony na "dostawa aparatu BEG" - znak sprawy 88G133612020.

Zamawiaj4cy, Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotne j, dzialaj4c
ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh Publicznych (tj.
1843), przedstawia poniZej treic zapytahwraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji
Zam6wienia (zwanej dalej "SIWZ") :

Pytanie nr 1

Czy na zasadzie r6wnowazno6ci funkcjonalnej Zamawiajqcy dopu6ci system do
holtera) oraz vEEG o nastgpuj4cych parametrach?

.LiczbakanaLow:32

. Zal<res pomiarowy: 0,16-1000H2

. Zakres stalej czasowej: 1s +5%

. Maksymalna wartoSi mierzonego napigcia: + 8 mV

. Zaszumienie: 2 pVp-p

. DokladnoSd pomiaru arnplitudy: +2yo

. Dokladno66 pomiaru czasu: + O,IYI

. Wewn gtrzna czgstotliwo 56 pr6bkow ania: 6 kHzlkanal

. Impedancja wej$ciowa: 10 GO l135pF

. Zakres pomiaru impedancji: 0 - 50 KO

. Zasilanie: 220-240 V AC 50160Hz

. Maksymalny pob6r mocy: 530 VA

. Zasilanie glowicy wzmacniacza: 2 x 3,7Y l2200mAh

. Czas pracy na glowicy przy pelnym naladowaniu: 80 godzin

na podstawie art. 38

Dz.U. z 2019 r. poz.

Istotnych Warunk6w
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. Wymiary systemu zw6zkiem:85cm x l37cm x 56 cm

. Wymiary glowicy wzmacniacza: 93mm x 45mm xl42mm

. Waga wzmacniaczazbateriami: 380 g

. Waga systemu: ok, 50 kg

. MozliwoS6 bezprzewodowej komunikacji glowicy z jednostk4. centraln4.

. Staty pomiar impedancji zkanal6w

. Mo2liwa integracja HIS/HL7

. Mo2liwo56 eksportu danych do oprogramowania DigiTrack

. Skladowe systemu:

o Glowica z .ladowaniem indukcyjnym oraz ramieniem mocowanym do w6zka

o W6zek z fotostymulatorem LED na ramieniu mocowanym do w6zka (dwa kolorv Swiatla bialv i
czerwonyJ

o Wbudowany w w6zek komputer PC z cichym systemem chlodzenia (procesor Intel i3, kompatybilny
z systemem)

o Monitor 24 h LCD

o Zasilacz medyczny zintegrowany z w6zkiem

o Dodatkowa 32-kanatrowa glowica do bada. holterowskich o parametrach nie gorszych ni. glowica
aparatu EEG

. Oprogramowanie:

o Oprogramowanie do akwizycji sygnalu EEG (wykrywanie zdarzeh,nieograniczonaliczba monta4z)

oBaza danych pacjent6w (zgodna z RODO)

o Przegl4danie zarejestrowanych bada. EEG

o Oprogramowanie do odtwarzaniazarejestrowanych badari oraz jego analizy

o Mapping amplitudowy/czgstotliwoSciowy/kohenemcj i

o Klawiatura do szybkiej obslugi systemu EEG z customizowanymi przyciskami

. Koszyk na akcesoria mocowany do ramienia gtowicy

. Akcesoria: : lx Recording Cap(M), 1x NeuGel 500m1, lx Pair Ear Electrodes, 2x EKG electrodes, 2x

Quick insert electrode, lx Body Harness(M), lx CapKleen soap, lx Set for application of the gel,2x
Headbox Safety Ribbon, zestaw do czyszczenia i dezynfekcji elektrod

, Drukarka laserowa

Odpowiedf - Zgodnie z zapisami SIWZ,

Pytanie nr 2
Dotyczy zal4cznikanr 5 do SIWZ, pkt. 70 - Czy Zamawiaj4cy zgodzi sig na zaoferowanie dysku SSD ITB?

OdpowiedZ - tak, ale w konfiguracji 2 x 1 TB - RAID 1

Zamawiajqcy
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