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   AT.Z.2150.46.32.2022

          Samodzielny Publiczny Szpital  Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10  informuje, że do postępowania pn. „Dostawa części i akcesoriów
do  aparatury  medycznej na  potrzeby Samodzielnego  Publicznego  Szpitala
Wojewódzkiego  im. Papieża Jana Pawła II  w Zamościu ”, wpłynęły następujące pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

PYTANIE 1 PAKIET 1 POZYCJA 2
„W  celu  dobrania  odpowiedniego  asortymentu  prosimy  Zamawiającego  o  informacje
czy chodzi o kabel główny czy kompletny ?”
Odp.: Zapotrzebowanie dotyczy kompletnego przewodu pacjenta.

PYTANIE 2 PAKIET 1 POZYCJA 6
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu”.
Odp.: Nr katalogowy przewodu to Mindray 040-001644-00.

PYTANIE 3 PAKIET 2 POZYCJA 10
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla, koloru wtyku kabla, prostokątny
czy okrągły ?”
Odp.:  Nr  katalogowy  obecnie  używanego  przewodu  to  Medlinket  EE007-5AI,  wtyk
zielony, prostokątny.

PYTANIE 4 PAKIET 2 POZYCJA 11
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o  podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przewodu”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego przewodu to EE029C31-G.

PYTANIE 5 PAKIET 3 POZYCJA 7
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego kabla to Maicuff M351-060.

PYTANIE 6 PAKIET 6 POZYCJA 1
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-12 prod. IT-Gambert.



PYTANIE 7 PAKIET 6 POZYCJA 2
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-16 prod. IT-Gambert.

PYTANIE 8 PAKIET 6 POZYCJA 3
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-07S prod. IT-Gambert.

PYTANIE 9 PAKIET 6 POZYCJA 4
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to Atom Medical 60859.

PYTANIE 10 PAKIET 6 POZYCJA 5
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-12 prod. IT-Gambert.

PYTANIE 11 PAKIET 6 POZYCJA 6
„W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika”.
Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to M-10 prod. IT-Gambert.
 
PYTANIE 12 Zapisy SIWZ
„Czy Zamawiający dopuści składanie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy lub na
platformie przetargowej (np. Epuap)?”
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 13 Zadanie Nr 2 – AKCESORIA DO MONITOROWANIA EKG
„Prosimy  o  doprecyzowanie  ilości  i  jednostek  miary  w  poszczególnych  pozycjach,  gdyż
formularz oferty nie zawiera takiej informacji.”
Odp.:  Zgodnie  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia.  Oferty  cenowe  na  realizację
wszystkich  zadań  zostały  dodatkowo  zamieszczone  na  stronie  internetowej
Zamawiającego w formacie PDF.

PYTANIE 14 Zadanie Nr 3 – CZUJNIKI I AKCESORIA DO PULSOKSYMETRII
„W  formularzu  oferty  wpisane  są  błędne  jednostki  miary,  czy  zamawiającemu  chodzi
o jednostkę miary szt.?”
Odp.:  Zgodnie  z  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia.  Oferty  cenowe  na  realizację
wszystkich  zadań  zostały  dodatkowo  zamieszczone  na  stronie  internetowej
Zamawiającego w formacie PDF.



PYTANIE 15  Zadanie Nr 4 - MANKIETY i AKCESORIA DO NIEINWAZYJNEGO
POMIARU CIŚNIENIA DO KARDIOMONITORÓW 
Poz. 3
„Prosimy o weryfikację modelu monitora do którego ma pasować mankiet (informujemy, że
do monitora Philips pasują mankiety jednoprzewodowe)?”
Odp.:  Zamawiający oprócz rozwiązań jednoprzewodowych stosuje  również  mankiety
dwuprzewodowe z wtykami typu Philips.

Poz. 6
Prosimy o dopuszczenie przewodu powietrznego o długości 2,5m.
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE  16  Zadanie  Nr  7  -  AKCESORIA  WIELORAZOWEGO  UŻYTKU  DO
DIATERMII ICC300 PROD. ERBE

Poz. 3
„Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 24 cm” .
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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