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Zał. Nr 3 Pak Nr 1- Holter – 2 sztuk

Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy oprogramowanie do analizy
Holtera z analizą w trybie retrospektywnym bez analizy prospektywnej ? Analiza
prospektywna potrafi być bardzo czasochłonna i wymagająca przy skomplikowanych
badaniach w momencie gdy analiza retrospektywna jest bardzo dokładnym rozwiązaniem i w
pełni wystarczającym do poprawnego zaklasyfikowania pacjenta.
Odp. Tak

Dotyczy pakiet 1
Pytanie 1
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest 2 (dwa) rejestratory holterowskie
oraz 1 (jeden) system do analizy holterowskiej.
Odp. Tak
Aktualne zapisy SIWZ mogą być interpretowane jako chęć zakupu 2 (dwóch) rejestratorów
oraz 2 (dwóch) systemów do analizy danych.
Odp. Nie

Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie, czy system do analizy danych holterowskich ma być wyposażony
również w stację komputerową (z drukarką laserową) na której dostarczany system będzie
zainstalowany czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jedynie oprogramowania, które
będzie zainstalowane na komputerze dostarczanym przez szpital?
Odp. SIWZ
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rejestratory były kompatybilne z rejestratorami
pracującymi na Oddziale Wewnętrznym? Rozwiązanie takie pozwala użytkownikom na
znacznie większą elastyczność systemu (możliwość wymiany akcesoriów, urządzeń,
dokonywania interwencyjnie analizy w dwóch różnych lokalizacjach itp.)?
Odp. Nie zgodnie z SIWZ
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W związku z postepowaniem 05/2018 uprzejmie proszę o odpowiedź na
następujące pytania dotyczące pakietu nr 2-polisomnograf:
1. Proszę o sprecyzowanie minimalnej liczby kanałów EEG/EMG/EOG. W opisie
pojawiają się różne wartości, wymagania AASM i PTChP mówią o 6 kanałach
EEG, 2 EOG i 3 EMG podbródkowego.
Odp. Minimalna liczba kanałów:
 EE6 4 kanały,
 E06 2 kanały,
 EM6 2 kanały lub 3 kanały
2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie systemu w języku angielskim?
Odp. Oprogramowanie w języku polskim

1.Czy Zamawiający dopuści rejestratory z trybem zapisu : 3 kanały do 2 dni. 12 kanałów do
24 godzin, 2 kanały do 7 dni, wszystkie zapisy z jednej baterii typu AAA, rejestratory są
odporne na upadek z 1.2m i odporne na zachlapania IPX4?
Odp. Tak
2.Czy Zamawiający może doprecyzować czy zamawia 2 rejestratory i dwa oprogramowania
czy 2 rejestratory i jedno oprogramowanie?
Odp. 2 rejestratory +1 oprogramowanie

Pak Nr 2- Aparat polisomnograficzny -1 sztuka
1. Aparat z oprogramowaniem i sensorami dla dorosłych, bez dedykowanego komputera
, z zainstalowaniem oprogramowania w wersji polskiej i wielojęzycznej
Czy dopuszczają państwo aparat z oprogramowaniem i sensorami dla dorosłych, bez
dedykowanego komputera, z zainstalowaniem oprogramowaniem w wersji angielskiej i
raportowanie jest w wersji polskiej tzn. raport będzie w Po polsku

Odp. Oprogramowanie i instrukcja obsługi wymagana jest w wersji polskiej.
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