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Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę elektrod do leczenia operacyjnego schorzeń tarczycy wraz z użyczeniem 

aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu.
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2015

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść zapytań i udziela 
pisemnych wyjaśnień zgodnie  z  art.38  ust.2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1 
,,Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pkt. 3 tabeli parametrów granicznych jako alternatywne 
rozwiązanie neuromonitor wyposażony w menu w języku angielskim, łatwe w obsłudze , intuicyjne, 
z wgranymi podpowiedziami kontekstowymi w formie czytelnych rysunków graficznych ?. ''

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 2
,Czy Zamawiający w pkt. 4 tabeli parametrów granicznych dopuści przyłącza do kanałów odbiorczych 
i  stymulacyjnych usytuowane na tzw. Interfejsie pacjenta  który może być  usytuowany w dowolnym,  
miejscu również z przodu monitora, co jest rozwiązaniem wygodnym do podłączenia i umożliwiającym 
szybką weryfikacje poprawności ich działania?. ”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 3
,,Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  w  pkt.5  tabeli  parametrów  granicznych  neuromonitor  
wyposażony w bazę danych pacjentów z możliwością zapisu danych pacjenta i wykonywanych zapisów 
EMG  na  pamięć  USB?.  Przetrzymywanie  danych  pacjentów  na  urządzeniach  dostępnych  dla  osób 
trzecich nie jest zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. ”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 4
,,Czy Zamawiający w pkt. 1 formularza cenowego dopuści alternatywne, nowocześniejsze 
i bezpieczniejsze rozwiązanie, zamiast naklejek z elektrodami i osobnymi przewodami , zaoferowanie:  
rurek intubacyjnych  dotchawiczych ze  zintegrowanymi  elektrodami  do  monitorowania  funkcji  nerwu 
krtaniowego?.  Elektrody  umieszczone  na  obwodzie  rurki  zapewniające  stały  kontakt  ze  strunami 
głosowymi. Rurki dostępne w różnych rozmiarach : o przekroju 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9 . ”

Odpowiedź:
NIE

Pytanie 5
,, Czy Zamawiający w pkt.  2 formularza cenowego dopuści  jako alternatywne rozwiązanie elektrody 
jednorazowe stymulacyjne monopolarne o dł. roboczej 6 cm i dł.  kabla 1m. ?. ”

Odpowiedź:
NIE



Pytanie 6
,,Czy Zamawiający w pkt.  3  formularza  cenowego  dopuści  jako  alternatywne rozwiązanie  elektrody 
jednorazowe  igłowe  podwójne  (1  wtyczka)  zamiast  par  elektrod  lub  trójek  przeznaczone  do 
monitorowani 2 lub 4 kanałowego ?.”

Odpowiedź:
NIE

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.05.2015r. 


