
Świętochłowice, 20.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  zakup  i  dostawę  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału  Ginekologiczno-
Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i  Oddziału  Neonatologicznego  w  ramach  realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, znak sprawy 24/ZA/18

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI

Zamawiający  informuje  o  zaistnieniu  omyłki  w  odpowiedziach  na  pytanie  nr  6  i  nr  18  z  dnia
18.09.2018 r. tj.:

W pytaniu nr 6:
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy  pkt.34  Wbudowana  automatyczna  komputerowa  kliniczna   analiza   przedporodowa
monitorowanych danych z wydrukiem raportu
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?

Zamawiający dopuścił powyższe rozwiązanie.

W pytaniu nr 18
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy  pkt.33  Wbudowana  automatyczna  komputerowa  kliniczna   analiza   przedporodowa
monitorowanych danych z wydrukiem raportu
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?

Zamawiający dopuścił powyższe rozwiązanie.

W  odpowiedziach  z  dnia  17.09.2018  r.  w  pytaniu  nr  49  Zamawiający  dokonał  uściślenia dot.
wbudowanej w KTG komputerowej klinicznej analizy przedporodowej, a także okołoporodowej. tj.
wymagał  wbudowanej  w  KTG  komputerowej  klinicznej  analizy  przedporodowej  a  także
okołoporodowej.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 6 i nr 18 z
dnia 18.09.2018 r. na:

Pytanie 6
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy  pkt.34  Wbudowana  automatyczna  komputerowa  kliniczna   analiza   przedporodowa
monitorowanych danych z wydrukiem raportu
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Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 z dnia 17.09.2018 r.

Pytanie 18
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy  pkt.33  Wbudowana  automatyczna  komputerowa  kliniczna   analiza   przedporodowa
monitorowanych danych z wydrukiem raportu
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 z dnia 17.09.2018 r.
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